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Visão de conjunto



O QUE JÁ SABEMOS DA PANDEMIA

A Coronacrise é sistêmica. 

A duração da pandemia é incerta, poderá haver novas ondas 
e o eventual término depende do advento de um tratamento
eficaz (vacina, fármaco, outro), de uma estratégia TTT (testing, 
tracking, tracing) ou da imunização de rebanho.

A pandemia pode até acabar, mas perdurarão suas repercussões 
econômicas e sociais que se somam a um PIB brasileiro inferior a 
1,3% nos últimos 5 anos. 

A recessão será duríssima em 2020. Não se voltará aos níveis de 
atividade Pré-Crise na provável recuperação parcial em 2021. 
Quiçá, em 2 anos ou 3 anos. 

O novo normal talvez só a partir de 2023.

As repercussões internacionais não serão menores: crise fiscal; maior 
protecionismo; relocalização de fornecedores; recuperação internacional 
desigual; consumidores e empresas ressabiados, endividados e cautelosos.



CONCLUSÕES PARA DIRIGENTES

Crise longa, sem clareza de duração
➔ ambiguidade e incerteza de repercussões 

econômicas e sociais 
➔ longo tempo de gestão de crise

Novo normal diferente para cada 
organização

➔ tentar entender e influenciar esse novo normal
➔ preparar-se para o novo normal
➔ cuidado para evitar um novo anormal, 

uma duradoura situação ruim

Intensidade da crise variável
➔ acelerar nos setores e negócios beneficiados
➔ sobreviver nos demais

Sem boa GESTÃO, o NOVO NORMAL 
pode virar um NOVO ANORMAL.



GESTÃO NA CRISE LONGA

Organização de um Comitê da Crise para
tomar decisões e dirigir a ação na crise e
pensar sistemicamente a empresa na e depois 
da pandemia 

Controle rigoroso e redução de custos
Preservação de caixa
Preservação de pessoas e relações críticas
Controlar o pânico e a desgovernança

Atenção especial à clientela, 
Cultivar os melhores clientes
Busca de novos clientes

Cautela e requinte nos investimentos
extrema atenção para as oportunidades
redefinição de produtos e serviços
tecnologia para reduzir custos e reforçar 
capacitação sondar, influir e preparar-se para
novo normal



DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Concorrência duríssima, para manter e 
conquistar clientes.

Vulnerabilidade econômica e financeira de 
empresas e clientes.

Impacto desigual para pessoas, empresas, 
setores e regiões. 

O teletrabalho é uma oportunidade, mas também 
uma ameaça.

Empresas, líderes e colaboradores podem aproveitar
essa oportunidade ou perder com a ameaça.

XP anuncia home office até o fim do ano e avalia 
tornar permanente
Com a satisfação dos colaboradores em alta, o home 

office será o novo normal na XP, segundo anunciou 
a empresa
Você S/A 14 maio 2020 
https://vocesa.abril.com.br/voce-rh/xp-anuncia-home-
office-ate-o-fim-do-ano/
XP Inc. vai construir uma sede no interior de SP e 
anuncia trabalho remoto para sempre
NeoFeed 13 de junho de 2020, 13:18
https://neofeed.com.br/blog/home/xp-inc-vai-
construir-uma-sede-no-interior-de-sp-e-anuncia-home-
office-para-sempre/



O DIRIGENTE NA E APÓS A CORONACRISE

● A Coronacrise criou uma situação estratégica de alta 
complexidade, volatilidade, incerteza e ambiguidade.

● Construir o novo normal exigirá atenção aos sinais fracos da 
conjuntura, às tendências emergentes que se reforçaram na 
crise e às oportunidades que vagamente se desenham.

● O executivo precisará de flexibilidade e adaptabilidade diante 
de situações complexas e voláteis, resiliência diante de golpes 
duros e liderança sob incerteza e ambiguidade.

● Uma dessas oportunidades é o teletrabalho. É imprescindível 
aprender a liderar à distância, reforçar a consciência digital 
e construir uma organização híbrida que alcance o melhor de 
uma equipe ao mesmo tempo presencial e remota.
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Recomendações para 
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SUMÁRIO EXECUTIVO

Teleoperações
Revisão de processos, cargos e funções

Combinação de presencial e remoto
Operação remota em serviços: VR, AR, RC

Rever necessidade e forma do espaço 
físico

Liderança
Governança e Estratégia
Adaptação dos Gestores

Educação Executiva

TIC
Processos Informatizados

Ferramentas de TIC
Equipamento e Rede

Segurança de Sistemas

Infraestrutura em casa
Imóvel e Arranjo Físico

Apoio Home-office
Equipamentos e serviços

Produtividade Pessoal
Delegação e Uso do Tempo

Educação para o Teletrabalho
Metas e Mensuração

Novas Competências e Posturas

Gestão de Pessoas
Qualidade de Vida no Trabalho

O digital no recrutamento e seleção
EaD na formação e treinamento

Repactuação de contratos de trabalho
Atração de talentos remotos



TRABALHO REMOTO: definição CLT

● Na CLT, a partir da Lei 13.467, de 13 de julho de 
2017, cuidam do teletrabalho os artigos 75-A à 75-E.

● O artigo 75-B da CLT estabelece:
● "Considera-se teletrabalho a prestação de serviços 

preponderantemente fora das dependências do 
empregador, com a utilização de tecnologias de informação 
e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam 
como trabalho externo".

● Mudanças com o teletrabalho:
● Saem benefícios como refeições, transporte e hora 

extra (CLT, Art. 62, inciso III);
● Entra o auxílio home office, para internet, 

infraestrutura e equipamentos (CLT, art. 75-D).

➔ Trabalho em domicílio

➔ Centro Compartilhado:

➔ Trabalhador de campo:

➔ Teletrabalho colaborativo em

equipes transnacionais:● https://brunonc.jusbrasil.com.br/artigos/603033170/o-que-e-teletrabalho-
quais-suas-vantagens-e-as-novidades-trazidas-pela-reforma



QUAIS FUNÇÕES SE BENEFICIAM DO TRABALHO REMOTO?

● Há que examinar quais cargos e funções 
transferir para o trabalho remoto
• Definir quais terceirizar via PJ.
• Quais condições oferecer aos 

colaboradores.

● Atividades parte ou totalmente presenciais, que 
não devem ir para o trabalho remoto
• trainees
• alto risco cibernético
• segurança de instalações
• de difícil controle ou mensuração
• alta necessidade de empatia ou contato

presencial

Pessoas trabalhando %

Diretores e gerentes 61

Profissionais de ciências e intelectuais 65

Técnicos e profissionais de nível médio 30

Trabalhadores de apoio administrativo 41

Trabalhadores dos serviços, vendedores do
comércio e mercados

12

Trabalhadores qualificados, operários e artesão da 
construção, das artes mecânicas e outros ofícios

8

Ocupações passíveis de teletrabalho (em %) 

Goes, G. S., Martins, F. S e Nascimento, J. A. S. Potencial de 
teletrabalho na pandemia: um retrato no Brasil e no mundo. 
Carta de Conjuntura, 47 (2º trimestre), 2020. IPEA.



TRABALHO REMOTO: potencial no Brasil

● O Brasil tem um potencial de 22,7%
de ocupações com potencial de tele 
trabalho, totalizando 20,8 milhões de 
pessoas. Na tabela ao lado, vê-se mais 
da metade desse  potencial em 
apenas 5 Estados.

● De acordo com o US Census Bureau, 
cerca de 1/3 da força de trabalho 
americana e metade dos 
“trabalhadores da informação” podem 
ir para o trabalho remoto1.

UF Pessoas 
trabalhando

Rank Rank PIB 
per capita

% 
potencial

DF 450.424 1 1 31.5

SP 6.167.672 2 2 27.7

RJ 2.009.689 3 3 26.7

SC 854.848 4 4 23.8

PR 1.286.754 5 7 23.8

Br 20.800.000 - - 22.7

Ranking dos Estados em % de teletrabalho potencial 

Goes, G. S., Martins, F. S e Nascimento, J. A. S. Potencial de 
teletrabalho na pandemia: um retrato no Brasil e no mundo. Carta de 
Conjuntura, 47 (2º trimestre), 2020. IPEA.

1 https://www.weforum.org/agenda/2020/06/coronavirus-covid19-remote-working-office-employees-employers

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/coronavirus-covid19-remote-working-office-employees-employers


TRABALHO REMOTO: oportunidades e desafios

● Antes da Coronacrise, havia teletrabalho e tendência
emergente ao “home office” que mantém as 
funções, o controle e a jornada do escritório.

● Também é possível o trabalho semipresencial, 
combinando o presencial e o remoto.

● A Coronacrise acelerou e fez dessa tendência 
emergente uma grande oportunidade de redução 
de custos, novos negócios e atração de talentos 
distantes.

● Mas, também apresenta novos desafios à gestão.

● O trabalho remoto será aplicado desigualmente a 
depender da situação estratégica de cada 
organização.

Pesquisa em 2018, com mais de 300 
empresas, encomendada pela SOBRATT –
Sociedade Brasileira de Teletrabalho e 
Teleatividades, indicou que 45% delas já 
praticavam Home Office, 89% delas com base 
na região Sudeste do Brasil, 56% nacionais e 
44% internacionais1.1 http://www.sobratt.org.br/index.php/01122018-pesquisa-home-office-2018/



VANTAGENS NO TRABALHO REMOTO: DESEMPENHO

● Num experimento em 2013, numa Agência de Viagens 

Chinesa, com 16.000 empregados, um grupo de 

voluntários foi dividido aleatoriamente entre home office e 

trabalho presencial. Os pesquisadores da Universidade 

de Stanford averiguaram que aqueles que realizavam a 

maior parte de suas funções em casa, apresentaram um 

desempenho 13% melhor, eram mais satisfeitos e 

ficavam menos doentes. Quando foi permitido aos 

empregados escolher entre o home office e o trabalho 

presencial, a produtividade diferencial no home office 

aumentou para 22%1.

● Isso sugere estabelecer metas de produtividade2 

maiores para o trabalho em home office.

1 Bloom, Liang, Roberts e Ying, 2013, QJE 130(1)
2 Bergamamaschi, Netto Filha e Andrade, 2018, EAJBM 4(3)



Estudo do World Economic Forum

▪ 98% gostariam de continuar  trabalhando 

remotamente pelo menos parte do tempo 

pelo resto de sua carreira.

▪Quase 80% das pessoas veem pontos 

positivos relacionadas ao deslocamento, 

local de trabalho e horários.

▪ Em torno de 20% das pessoas enxergam 

outros pontos positivos, como passar mais 

tempo com a família.
32%

26%

21%

11%

7%
3% Outros

Trabalhar de Casa

Tempo com a Família

Sem Deslocamento

Trabalhar de Qualquer Lugar

Horários Flexíveis

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/coronavirus-covid19-remote-working-office-employees-employers

VANTAGENS NO TRABALHO REMOTO: COLABORADORES

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/coronavirus-covid19-remote-working-office-employees-employers


SISTEMAS DE PRODUÇÃO COM TRABALHO REMOTO

● Acelerar a automação flexível com controle remoto

● Maior controle remoto 
● da produção (inteligência artificial),
● da prestação de serviços,
● da manutenção e reparo,
● de atividades logísticas e
● da qualidade e produtividade

● Ampliar a aplicação de realidade virtual e aumentada1

● Revisão das decisões de comprar fora, fazer ou terceirizar 
internamente, com contratados remotos.

● Combinação de atividade presencial e remota

Recente pesquisa interna da TIM mostra 
que 98% dos funcionários gostariam de 
home office uma vez e 90%, duas vezes 
por semana. Jornal de Brasília 09 de 
Junho de 2020.

1 Porter, M. E. e Heppelman, J. E. Why Every Organization Needs na Augmented Reality Strategy. Harvard Business Review, november-
dezember 2017.  



NOVOS PROCESSOS PARA ATIVIDADES REMOTAS

● Novos processos para garantir qualidade, 
produtividade e segurança (cyber, sanitária, etc.) da 
atividade remota 

● Criação de condições para garantia da qualidade e 
produtividade do trabalho remoto – empréstimo de 
equipamentos (máquinas, celulares, móveis); pagamento 
de serviços essenciais (internet); ...

● Novos métodos de monitoramento das atividades e 
mensuração da produtividade e qualidade, com ênfase 
em resultados

https://epocanegocios.globo.com/Startup/noticia/2020/04/nubank-envia-cadeira-ergonomica-para-funcionarios-em-home-office.html

Nubank enviou 500 cadeiras ergonômicas para 
funcionários em trabalho remoto



TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO TRABALHO REMOTO

Na crise, a transformação digital das empresas foi acelerada. Ela 
não é de implementação rápida e, muito menos, pode ser 
considerada apenas um problema de tecnologia, requerendo:

• Gestão dos  impactos sobre as arquiteturas de informação e 
processos.

• Maior requinte no uso da computação em nuvem.
• Controle dos dispositivos de acesso remoto, com maior 

possibilidade de monitorar e medir a atividade do colaborador 
remoto.

• Gestão das mudanças na cultura organizacional para o 
trabalho remoto. 

• Preocupação com a segurança de sistemas, privacidade de 
informações e gestão de conformidade com padrões 
e normas legais. 

• Gestão da transição de sistemas legados para novos 
sistemas de apoio ao trabalho remoto.

• Prestar atenção aos “retardatários digitais” 
(pessoal de menor renda e/ou idoso).



AS COMPETÊNCIAS DO TELE-EMPREGADO

O teletrabalho mexe com as competências necessárias ao 
líder e operador à distância.
● Consciência digital e domínio de ferramentas de 

teletrabalho, mesmo na atuação presencial.
● Autogestão do trabalho e da agenda.
● Calma e o bom humor para contornar distrações e 

interrupções.
● Comunicação clara e objetiva, para fugir das digressões

e irrelevância. 
● Refletir antes de comunicar e evitar a prolixidade.
● Maior flexibilidade para cuidar de mais tarefas 

em casa ou num escritório menor.



EDUCAÇÃO EXECUTIVA À DISTÂNCIA – EEaD FIA

● A Coronacrise promoveu uma mudança radical na educação executiva. 
Em poucos dias a FIA mudou o passo de suas Pós Graduações Lato 
Sensu, Stricto Sensu e MBAs. De quase integralmente presenciais, eles 
se tornaram integralmente Educação Executiva à Distância -
EEaD.

● A mudança brusca foi possível na FIA e algumas poucas business 
schools, em razão de já virem se preparando a algum tempo para a 
oportunidade do EEaD.

● Educação corporativa (essa bem antiga), FIA-Online e outros 
cursos da FIA já eram iniciativas focadas no EEaD como instrumento 
de aumento da potência didática.

● Essa transição é irreversível. Porém, não basta filmar professores 
dando aulas convencionais. A tecnologia abre novas perspectivas 
didáticas e introduz flexibilidade de tempo e espaço. 

¹ Grupo de Estudos de Educação Corporativa da FIA

A Pesquisa Nacional de Educação 
Corporativa da FIA¹ (desde 2009) já a 
algum tempo mostra a crescente 
importância do EEaD. Na última 
edição (2018) já revelava que 83% das 
organizações respondentes afirmavam 
possuir práticas de EEaD. 

70%

52%

17%

31%

13%
17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2009 2018

Presencial EaD Semi-presenciais



O NOVO ESCRITÓRIO

● A primeira reação foi reduzir drasticamente o número de pessoas mantidas em trabalho presencial. A retomada das 
atividades presenciais se dá em uma época em que o número de contaminados ainda é alto, o que leva a soluções 
precárias, com duração até a normalização[1]. 

● Já durante a fase de transição e firmemente depois, o trabalho híbrido reduz em definitivo a necessidade de espaço de 
escritório[1], em muitas organizações pela metade. 

● A solução típica passa pelo uso de posições de trabalho compartilhadas[1], minimização de arquivos físicos e materiais 
impressos[1], armários para guardar pertences pessoais[1], uso de salas virtuais para reuniões grandes e muitas das 
pequenas[1].

● Como as posições são utilizadas por poucos dias pelo mesmo indivíduo e não precisam acomodar muitos itens além do 
computador pessoal, elas podem ter pouca área[1]. O downsizing do espaço pode atingir até as salas privativas de 
diretores e gerentes, costumeiramente grandes e onerosamente decoradas, para demonstrar status e poder. Essa 
demonstração passará a ser obtida por outros meios.

Fonte: [1]Entrevistas



A NOVA RESIDÊNCIA

● Se o escritório perdeu, a residência ganhou. A residência passou a 
conter o segundo escritório. O outro uso do escritório doméstico é 
comoo sala de aula em educação a distância (EAD) ou híbrida, tanto 
para os adultos como para as crianças.

● Esses escritórios devem ter adequadas condições de ergonomia, 
iluminação, temperatura, ausência de ruído e de distrações. Especial 
atenção deve ser dada à cadeira e à mesa, causadoras de lesões 
corporais e como forma (standing workstation) de mitigar o 
sedentarismo[2]. Podem ser necessários ainda equipamentos 
audiovisuais, como câmera, fones de ouvido ou alto-falantes, 
iluminação específica.

● Algumas empresas fornecem os móveis e equipamentos 
necessários, com o que melhoram a produtividade e satisfação do 
empregado, mitigando eventuais doenças funcionais[1]. Outras esperam 
que o empregado o faça por conta própria[1].

1. Entrevistas.
2. Cielo, 6mai20.

● A conexão com a internet é um fator crítico. O trabalho realizado num imóvel atendido por uma única operadora de internet 
é vulnerável ao seu nível de serviço[1]. Quando implementada, a tecnologia 5G poderá mitigar o problema.

● Uma preocupação emergente é a da segurança de informações no trabalho remoto, especialmente em dados sensíveis, 
como os financeiros, projetos tecnológicos, material audiovisual, de segurança, dados de clientes ou empregados. A própria 
segurança física se torna relevante, pois é um caminho para se chegar aos mesmos dados.



A NOVA RESIDÊNCIA: ESPECIFICAÇÕES

● A delimitação de espaços na residência permite alternar entre 
situações de convivência e atividade individual, como trabalho, estudo e 
até entretenimento. Por exemplo, uma residência com um casal de 
adultos e 2 crianças passa a precisar de 4 escritórios ou 
quartos/escritório. 

● A delimitação de espaços favorece as atividades profissionais e de 
educação, além de mitigar conflitos familiares[1].

● Muitas casas e apartamentos são antigas ou pequenas e não tem espaço 
suficiente ou layout adequado para adaptar escritórios funcionais. Uma 
solução é o refurbishment do imóvel, com criação de novos espaços 
para escritórios e a ampliação da capacidade de receber vários 
provedores alternativos de internet e até de suportar maior carga elétrica. 

● Outra solução é a troca por um imóvel maior e já modernizado, fator 
que estimula a atividade de construção e reforma imobiliária. Aliás, as 
vendas no varejo de materiais de construção estão normalizadas e 
crescendo[2]. 

1. Entrevistas.
2. Mayo Clinic, Standing Workstation: What You Need to Know. 29ago19.



DESAFIOS À QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO REMOTO

O teletrabalho
• incentiva o uso contínuo de telas e posturas 

físicas inadequadas;
• embaralha as fronteiras entre o trabalho e vida 

pessoal; 
• facilita misturar o trabalho com drogas;
• pode estimular a introversão, extroversão e 

ambiversão;
• pode reforçar tendências à ansiedade, depressão, 

stress e sensação de aprisionamento.
• riscos ocupacionais de distress pós-traumático e

transtornos mentais.

7%

Problemas de balanceamento com a vida social

22%

19%
8%

Questões emocionais

% de funcionários que relata ter o problema

Tirar tempo de férias “Desligar” do trabalho

Solidão Motivação

2/2

Fonte: https://www.weforum.org/agenda/2020/06/coronavirus-covid19-remote-working-office-employees-employers - traduzido

FONSECA, Regina Lúcia de Almeida; PEREZ-NEBRA, Amalia Raquel. A 
epidemiologia do teletrabalhador: impactos do teletrabalho na saúde 
mental. Cad. psicol. soc. trab.,  São Paulo ,  v. 15, n. 2, p. 303-318, dez.  2012

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/coronavirus-covid19-remote-working-office-employees-employers


SOBRECARGA DO TRABALHO VIRTUAL EM CASA 

66% dos professores do ensino superior 
declaram sobrecarga no teletrabalho. 
80% estão trabalhando mais horas virtuais 
do que o equivalente presencial. 
68% entendem que a carga cognitiva e 
afetiva do trabalho aumentou.
Professores estão trabalhando mais com 
maior engajamento cognitivo e afetivo.

Núcleo GQVT (USP-FEA)  – Profa. Cris Limongi

28%

67%

5%

Carga cognitiva e 
afetiva no tele-

trabalho

IGUAL MAIOR MENOR

9%

79%

12%

Horas de trabalho 
virtuais equivalentes às 

presenciais

IGUAL MAIS MENOS

Resultados preliminares de pesquisa do Núcleo GQVT (USP-FEA) com 132 professores do ensino superior em 22 e 23 de Junho.

66%

34%

Tem sobrecarga de trabalho 
virtual

SIM NÃO



SOBRECARGA DO TRABALHO VIRTUAL EM CASA: 

enfrentamento para melhor qualidade de vida 

Integração espaços e tarefas trabalho, vida 
pessoal, relações familiares e atividades 

domésticas.

Proatividade para realização de atividades físicas para 
enfrentamento do confinamento e sedentarismo.

Valorização do lar agradável, limpo, funcional em lugar 
de “apenas dormitório” ou ponto de parada.

O controle remoto do trabalho 
pode estimular as sensações 
de irrealidade, controle 
opressivo e invasão da 
privacidade e descuido com as 
consequências.

Haverá necessidade de 
orientação e ajuda psicológica.

Núcleo GQVT (USP-FEA)  – Profa. Cris Limongi



PROBLEMAS TÉCNICOS E DA DINÂMICA DE TRABALHO

● Diminuição da socialização com colegas e 
reduz o networking

● Prejuízo à informalidade e ao encontro 
fortuito, reduzindo a espontaneidade.

● Potencial de extensão indefinida e 
imprevisível do horário de trabalho.

●
● Necessidade de orientação e treinamento 

especializado.

3%

17%

8%

10%

Problemas técnicos

Dinâmica do trabalho

% de funcionários que relata ter o problema

Wifi Confiável Fuso horários 

diferentes

Colaboração e comunicação Distrações em casa

Fonte: https://www.weforum.org/agenda/2020/06/coronavirus-covid19-remote-working-office-employees-employers - traduzido

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/coronavirus-covid19-remote-working-office-employees-employers


PROBLEMAS DOS GESTORES COM O HOME OFFICE:

75%

Redução da coesão da equipe

82%

Redução do foco do empregado

82%

Redução da produtividade do empregado

70%

Manter a cultura da companhia

67%

Empregados trabalhando excessivamente

65%

Implicações nas carreiras dos empregados

% de empregadores que relata a preocupação

Fonte: https://www.weforum.org/agenda/2020/06/coronavirus-covid19-remote-working-office-employees-employers - traduzido

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/coronavirus-covid19-remote-working-office-employees-employers


AMPLA ADOÇÃO DO TELETRABALHO NA CRISE

Pesquisa do PROGEP – FIA Business School entre março e maio de 2020, com mais de 140 empresas. 

A empresa ampliou medidas de home office em virtude da pandemia da COVID-19? 

Empresas de diferentes portes 

ampliaram significativamente a 

atuação em home office.

46% para parte e 28% para a 

maior parte dos cargos.

Agradecimento - Me. Filipe Fonoff, Me. Daniel Andere e Sr. Mathias Wenger



A FORÇA DE TELETRABALHO NA CRISE

Pesquisa do PROGEP – FIA Business School entre março e maio de 2020, com mais de 140 empresas. 

Qual o percentual aproximado de funcionários atuando em home office?

Cerca de 41%. No comércio e 

serviços chega a 57,5%. Nas 

pequenas empresas, 52%. 

52%

38% 38% 41%

Pequenas Médias Grandes TOTAL

31,7%
19,3%

57,5%

31,0%
41,1%

Atividade Essencial Serviços hospitalares Comércio e Serviços Indústria TOTAL
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A DIFICULDADE DE MIGRAR AO TELETRABALHO

Pesquisa do PROGEP – FIA Business School entre março e maio de 2020, com mais de 140 empresas. 

Na adoção do home office a empresa enfrentou dificuldades?

Em 67% das empresas, houve 

dificuldade na migração 

involuntária para o home office. E 

afetou todos os setores.

Só 28% tinham experiência com 

o teletrabalho.

11%

7%

6%

3%

0%

5%

11%

7%

37%

39%

0%

28%

79%

86%

58%

58%

100%

67%

A T I V I D A D E  E S S E N C I A L

S E R V I Ç O S  H O S P I T A L A R E S

C O M É R C I O  E  S E R V I Ç O S

I N D Ú S T R I A

O U T R A S  A T I V I D A D E S

T O T A L

A empresa não adotou A empresa já atua normalmente em home-office A empresa enfrentou dificuldades

17%

2%

2%

5%

28%

21%

36%

28%

55%

77%

61%

67%

PEQUENA S

MÉD IA S

GRA ND ES

TOTA L
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A INFRAESTRUTURA PARA O TELETRABALHO NA CRISE

Pesquisa do PROGEP – FIA Business School entre março e maio de 2020, com mais de 140 empresas. 

A empresa realizou adequações de infraestrutura para que os funcionários pudessem realizar 
suas atividades em home office?

Quase a metade das empresas da amostra 

promoveu adequações em sua infraestrutura

para que as pessoas pudessem trabalhar em 

home office. As médias empresas foram as que 

mais realizaram alterações (52%). 

14%

2%

0%

4%

52%

46%

57%

51%

34%

52%

43%

45%

Pequenas

Médias

Grandes

TOTAL

A empresa não adotou A empresa não realizou alterações A empresa realizou alterações
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TELETRABALHO X CESTA DE BENEFÍCIOS

Pesquisa realizada pela fintech Vee mostrou mudanças nas cestas de
benefícios dos funcionários que estão realizando home office:

● Concessão de auxílio home office para ajudar custear custos com
pacote de internet, linha telefônica, equipamentos para home office.
O auxílio médio é de R$83,00;

● A quarentena provocou alterações nas categorias de benefícios. De
acordo com a Vee, antes a categoria refeição representava
57,2% da movimentação do cartão da empresa e atualmente
constitui 15,78%.

● Houve aumento da categoria de alimentação e home office.

BIGARELLI, Bárbara. Empresas incluem auxílio home office na cesta de benefícios. Valor Econômico, 2020. Disponível em: 
<https://valor.globo.com/carreira/noticia/2020/06/02/empresas-incluem-auxilio-home-office-na-cesta-de-beneficios.ghtml> . Acesso em: 07/06/2020.

https://valor.globo.com/carreira/noticia/2020/06/02/empresas-incluem-auxilio-home-office-na-cesta-de-beneficios.ghtml


GESTÃO DE PESSOAS NO TRABALHO REMOTO

● No trabalho remoto, mudam os processos de 
recrutamento, seleção e compensação.

● Será preciso criar novas normas e instruções 
para o trabalho remoto.

● Redesenho de carreiras, contratos de trabalho 
e salários.

● O aumento e permanência futura do teletrabalho 
indica a necessidade de ações de orientação e 
treinamento e suporte psicológico.

● Oportunidades para idosos, grávidas e 
lactantes e deficientes físicos.

PROGEP/FIA - Prof. Dr. Joel Dutra e Prof. Dr. André Fisher 

Pesquisa do PROGEP/FIA, específica sobre a crise, 
com mais de 140 organizações demonstrou:
• Quase todas as empresas ampliaram o home 

office, 46% para parte e 28% para a maior 
parte dos cargos.

• Para 64%, home office se tornará um modo 
permanente de atividade e 7% visualizam que 
será para todos os empregados.



TELETRABALHO APÓS A CORONACRISE

Novo Normal: novos hábitos dentro e fora das organizações

Balanço de ganhos e perdas psicossociais e econômicas

Redesenho de carreiras, salários e contratos de trabalho

Fortalecimento do profissionalismo e redes

Novas demandas de treinamento e desenvolvimento

Prioridade para economia solidária

Riscos ocupacionais de distress pós-traumático e transtornos 
mentais.

PÓS 
PANDEMIA

Núcleo GQVT (USP-FEA)  
– Profa. Cris Limongi



GESTÃO DO TRABALHO REMOTO DEPOIS DA CRISE

Há três cenários possíveis depois da crise.

● O primeiro é uma volta gradual e prolongada a uma normalidade semelhante a de antes da crise. Mesmo 
nesse cenário, home office e EaD vieram para ficar, exigindo aproveitar as lições da crise. Será preciso 
repactuar os compromissos com colaboradores, sindicatos e governos.

● Na construção de um “novo normal”, virá também nova etiqueta social e organizacional.
● A inevitável repactuação acontecerá num ambiente mais conturbado.

● Se vier um novo paradigma, serão profundos os efeitos sobre a 
cultura de trabalho e relações sociais: 

• plena institucionalização do trabalho à distância, 

• mudança radical nos processos de RH;

• intensificação da EaD, 

• impactos profundos nos hábitos de consumo e 
de relacionamento social;

• transformação dos modelos mentais de relacionamento 
interpessoal e profissional.

● Quem tiver agilidade e melhor atuar na crise ganhará vantagem competitiva no teletrabalho. 



EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS DO 

TELETRABALHO NO ESTADO

No Judiciário, já se instituíram o processo eletrônico e as audiências
remotas. Não se voltará ao sistema pré-crise. Continuará o teletrabalho
no início, na consulta e no andamento dos processos.

No Executivo, ainda mais num País continental como o Brasil, a prática
de reuniões de discussão e deliberação e audiências digitais vai
continuar e se ampliar.

Na administração de Empresas Estatais independentes do Tesouro, a
gestão do trabalho remoto pode seguir de perto as recomendações para
organizações privadas.

Nas Autarquias, Fundações e nas empresas dependentes do Tesouro, há a
necessidade de instaurar novos mecanismos de controle para garantir
que não se agravem os abusos comuns em repartições públicas.

Também no Legislativo, continuará a experiência de reuniões remotas
de discussão e deliberação.

Novos processos de segurança cibernética se tornarão mandatórios.

A implantação de infraestrutura digital, por exemplo, a tecnologia 5G,
e a regulamentação do teletrabalho e da internet terão crescente
importância e atenção dos poderes constituídos.



TELETRABALHO: CONCLUSÃO

Teleoperações
Revisão de processos, cargos e funções

Combinação de presencial e remoto
Operação remota em serviços: VR, AR, RC

Rever necessidade e forma do espaço 
físico

Liderança
Governança e Estratégia
Adaptação dos Gestores

Educação Executiva

TIC
Processos Informatizados

Ferramentas de TIC
Equipamento e Rede

Segurança de Sistemas

Infraestrutura em casa
Imóvel e Arranjo Físico

Apoio Home-office
Equipamentos e serviços

Produtividade Pessoal
Delegação e Uso do Tempo

Educação para o Teletrabalho
Metas e Mensuração

Novas Competências e Posturas

Gestão de Pessoas
Qualidade de Vida no Trabalho

O digital no recrutamento e seleção
EaD na formação e treinamento

Repactuação de contratos de trabalho
Atração de talentos remotos
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