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Por que não podemos usar a tecnologia

para melhorar nossas vidas?
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Apresentação

Os escritos seminais de Jack Nilles, considerado o pai do teletrabalho, no início
dos anos 70 do século XX, já identificavam vantagens do teletrabalho para os
trabalhadores remotos. E muitos desses aspectos positivos foram apontados na
literatura ao longo de quase cinco décadas, de modo que hoje há acervo de
abordagens que permite ampla visão sobre o tema.

Em que pese a existência de bastante material sobre o assunto, não havia ainda
publicação que catalogasse as vantagens do teletrabalho para os trabalhadores
de forma exaustiva e com uma lógica que propiciasse melhor organização das
ideias, o que é feito a partir deste livro digital (e-book), primeiro de uma série.

É muito importante a análise detalhada das vantagens do teletrabalho para a
vida laboral dos teletrabalhadores, pois isso permite entender as suas diversas
implicações, bem como perceber como se dá o seu melhor aproveitamento no
dia a dia de trabalho.

Para além do esforço por conhecer de forma mais exaustiva as vantagens do
teletrabalho para os teletrabalhadores, é de grande validade saber como
potencializar o seu aproveitamento.

Neste livro, mostro com dicas práticas como os trabalhadores remotos podem
aproveitar melhor cada uma das vantagens proporcionadas pela flexibilidade
vivenciada no teletrabalho.

Visando facilitar o entendimento do conteúdo, apresento as escolhas
metodológicas que fiz na abordagem que uso nesta obra e nas demais que
comporão a série, acreditando que elas ajudarão o leitor a explorar tão vasta
seara.

Este trabalho busca referências na teoria, ao mesmo tempo em que apresenta a
possibilidade de aplicação prática pelos profissionais. O assunto é abordado de
forma inédita pelos seguintes motivos:
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(1) extensão,  fruto  de  pesquisa  em  todo  tipo  de  material  que  já se produziu
     sobre  o  tema  teletrabalho,  desde  a  sua  origem,  e  ao  longo de todo o seu
     desenvolvimento,  especificamente  sobre suas vantagens para a vida laboral,
     que   gerou   o   maior   catálogo   de   vantagens   para   o   teletrabalhador   já
     elaborado sobre o assunto;

(2) categorização,   produzida   por   meio  do  agrupamento  das  vantagens  em
      categorias   que  facilitam   a   compreensão   ao  reunir   tópicos  de   mesma
      natureza; e

(3) aplicabilidade, presente no esforço por identificar formas de potencialização
     das vantagens,   fornecendo   subsídios   práticos  aos  teletrabalhadores  para
     uma experiência de teletrabalho excelente.

Em alguns pontos do livro, apresento os impactos que a pandemia do vírus
corona, a partir de 2019, trouxe para o teletrabalho. Com essa escolha, não
tenho receio de que isso venha a datar o material, mas entendo que o
enriquece.

A razão de incluir esses comentários é que o evento sanitário da pandemia
deflagrou a maior experiência de teletrabalho de todos os tempos, impactando
a história e a evolução do trabalho remoto. Isso afetou a forma como os
indivíduos e as organizações passaram a encará-lo, daí a importância de incluir
essa abordagem.

Utilizo de forma intercambiável os termos teletrabalho e trabalho remoto,
assumindo-os como sinônimos.

Por último, opto por utilizar o termo teletrabalho, em vez de home office.
Primeiro, pelo fato de home office ser espécie – o teletrabalho realizado na
residência –, enquanto teletrabalho é gênero que comporta várias espécies,
dentre elas o próprio home office. Ainda no caso de se estar falando do home
office propriamente dito, pode-se perfeitamente usar a designação teletrabalho
domiciliar, que atende plenamente ao sentido necessário, sem incorrer em
anglicismo.

Esta obra é uma contribuição para que a experiência de teletrabalho na vida
dos profissionais alcance novos patamares, caminhando dia a dia, passo a
passo, para a excelência.
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Introdução

Para melhor didática e mais amplo entendimento, bem como visualização
esquemática e organização das ideias, as vantagens do teletrabalho para os
teletrabalhadores estão separadas ao longo da série em seis categorias, como
mostra o Mapa mental 1.

Mapa mental 1 – Vantagens do teletrabalho para os
teletrabalhadores em categorias

Neste livro, apresento sete vantagens que estão abrigadas na categoria
Flexibilidade, a saber:

1) flexibilidade de horário de trabalho;
2) flexibilidade de local de trabalho;
3) flexibilidade geográfica;
4) melhor coordenação de necessidades pessoais com o trabalho;
5) melhor aproveitamento do cronotipo individual;
6) maior autonomia na organização do posto de trabalho; e
7) maior autonomia no planejamento, organização e execução de tarefas.
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Flexibilidade

A flexibilidade é uma das palavras-chave no mercado de trabalho atual. Já se
noticia nas mídias especializadas em negócios, e em outras de cunho geral, que
trabalhadores aceitariam até mesmo ganhar menos em troca de maior
flexibilidade.

Indo mais além, profissionais têm pedido demissão das empresas onde
trabalham em busca de outras oportunidades que ofereçam opções de
flexibilidade mais condizentes com aquilo que almejam para a sua carreira.

Quando se olha para as novas gerações que ingressam no mercado de trabalho,
nota-se claramente que a demanda por flexibilidade cresce, face à valorização
que dão à maior gerência sobre o seu próprio tempo e à possibilidade de
combinar a dedicação ao trabalho com outros interesses e prioridades pessoais.

No serviço público, que historicamente tem na estabilidade um dos seus
maiores atrativos, já se percebe por parte dos candidatos uma valorização
crescente das práticas de flexibilização, ganhando o teletrabalho cada vez mais
destaque nesse contexto. Por esse motivo, editais para ocupação de vagas
públicas, ou para cessão entre órgãos, já deixam expressa a flexibilidade,
colocando-a como um atrativo que contribua para o êxito do processo de
recrutamento de candidatos.

A maior ou menor flexibilidade tem impactado o processo de atração e de
retenção de talentos. Para atraí-los, é necessário mostrar de forma bem clara
como a flexibilidade está presente nas práticas organizacionais, pois desde o
momento da escolha do local no qual se pretende trabalhar, via processos de
recrutamento e seleção, a flexibilidade é um dos principais critérios de
avaliação de vagas pelos candidatos.

Organizações pouco flexíveis sofrerão cada vez mais de baixa atratividade,
vendo-se obrigadas a mudar a sua forma de encarar a flexibilização, sob pena
de terem a sua relevância e competitividade comprometidas nos médio e
longo prazos.

Para a retenção de talentos, a flexibilidade não poderá ser mero discurso,
devendo estar de fato incorporada à cultura da organização e traduzida em
práticas que tenham amplitude e consistência.
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A amplitude diz respeito à possibilidade de participação do maior número
possível de colaboradores, ou mesmo de sua totalidade quando atendidas
certas exigências relacionadas à natureza das atividades. 

A consistência significa que a prática deve assentar-se em bases sólidas: de
gestão de pessoas, jurídicas, tecnológicas, de processos, dentre outras, ficando
claro o esforço pelo seu desenvolvimento ao longo do tempo, visando à sua
incorporação segura e definitiva no acervo de práticas organizacionais.

A seguir, apresento cada uma das vantagens, mostrando as suas implicações e
como podem ser potencializadas, ampliando o seu aproveitamento na prática
de teletrabalho dos profissionais.

Após tratar de cada vantagem, incluo dicas que vão servir de referências para
leitura, aprofundamento e pesquisas, aprimorando o repertório do profissional
sobre o tema. No Mapa mental 2, ilustração esquemática do conteúdo do livro.

Mapa mental 2 – Vantagens na categoria Flexibilidade
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F L E X I B I L I D A D E D E

V A N T A G E M  N º  1

HORÁRIO DE TRABALHO



Quando se trabalha no escritório, geralmente há maior rigidez quanto ao
cumprimento da jornada de trabalho. Em muitos casos, há horários bem
delimitados para início e fim da jornada, não havendo margem para chegar e
sair mais cedo ou mais tarde em relação a esses horários estabelecidos.

É verdade que há também uma quantidade grande de organizações que
adotam o horário flexível, que implica maior tempo de funcionamento do
escritório e possibilita maior autonomia do trabalhador em relação aos horários
de entrada e de saída do trabalho e de saída e retorno do almoço.

Com o teletrabalho, há maior liberdade quanto aos horários de início e de fim
da jornada diária, nos casos em que as organizações optam por não controlar a
jornada, podendo essa lógica ser aplicada também nas situações em que é
controlada.

Nas situações em que não há o controle de jornada, não somente os horários de
início e de término do trabalho são flexibilizados, mas também o próprio
número de horas trabalhadas, já que a lógica de monitoramento é baseada em
entregas. Assim, é possível trabalhar mais em um dia e menos em outro, na
medida do nível de produtividade diário e, consequentemente, do grau de
avanço no cumprimento das metas individuais.
 
Nos casos em que há o controle de jornada, a flexibilidade é menor em relação
à carga diária total de trabalho. Para estas situações, pode ser adotada a
flexibilidade em relação ao início e ao fim da jornada, praticando-se no
teletrabalho a lógica de horário flexível assim como é praticada na situação de
trabalho presencial.

Em pesquisa realizada pela ManpowerGroup (2017), da qual participaram 14 mil
profissionais entre 18 e 65 anos de idade, incluindo 19 países, verificou-se que no
Brasil 31% dos entrevistados consideram a flexibilidade de horário como um
dos principais fatores nas decisões de carreira.

No teletrabalho, o trabalhador faz o seu horário, devendo atentar para a
dinâmica da equipe na qual está inserido, e para o contexto geral de operação
dos clientes internos e externos com os quais se relaciona em função das
atividades que executa na organização.  
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Apesar do avanço da flexibilidade nas organizações públicas e
privadas, o controle realizado pelo antigo relógio de ponto ainda
permanece muito presente.

É claro que a tecnologia avançou muito, e hoje podem ser usadas
formas inovadoras, como o reconhecimento facial, por exemplo.
Porém, na acepção mais pura do teletrabalho, esse tipo de controle
passa a não fazer sentido, já que a lógica de acompanhamento é outra.

No caso de o teletrabalho ser feito a partir da residência, vale atentar para o que
diz Jack Nilles (1997) em seu livro “Fazendo do teletrabalho uma realidade”
sobre a necessidade de se aprender a trabalhar dentro de casa, sendo a questão
do horário em que se trabalha um dos itens dessa aprendizagem. Nilles mostra
que continua sendo necessário saber a hora de iniciar, dar prosseguimento e
parar de trabalhar, o que nos escritórios é mais fácil devido à presença do grupo
e da estrutura hierárquica de supervisão.

Essa mesma lógica de horários de início e de fim do trabalho vale também para
as situações em que se tem a opção de realizar o trabalho remoto de outros
lugares além da residência.
 
Confusões têm sido geradas em torno dessa vantagem, às vezes
descaracterizando-a como tal. As organizações não dão o tom adequado, e os
teletrabalhadores por sua vez não se disciplinam para o seu melhor
aproveitamento.
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avaliar, nos momentos de escolha de carreira, a flexibilidade que é oferecida
pelas organizações nas quais deseja ocupar uma vaga, verificando se a
proposta apresentada é aderente aos anseios profissionais mais profundos;

planejar uma rotina de trabalho, com previsão de atividades diárias,
semanais e mensais, de modo a estruturar melhor o dia a dia laboral,
facilitando o autogerenciamento;

A própria noção mais basilar do teletrabalho, que é a flexibilização, tem que ser
levada em conta no momento de se pensar em controlar ou não a jornada
remota. 

Será que controlar a jornada não se choca com a proposição original da prática
e com a noção mais profunda de flexibilidade que carrega?

Por outro lado, excessos cometidos em relação ao número de horas
trabalhadas, sejam fomentados pela organização, ainda que veladamente,
sejam autoimpostos, quando o próprio teletrabalhador se estende
voluntariamente em longas jornadas, fornecem-nos elementos para entender a
escolha pelo controle por parte de organizações, bem como a simpatia de
órgãos disciplinadores do trabalho por essa via.

Como a flexibilidade de horário é uma das principais vantagens atribuídas ao
teletrabalho, é importante que seja bem compreendida e internalizada pelos
teletrabalhadores.

As formas de o teletrabalhador potencializar essa vantagem incluem:

 
      –  Você  já  tem  bem claro o que deseja em termos de flexibilidade? Fez uma 
          avaliação da flexibilidade  que  teve (ou não) nas experiências profissionais
          passadas?

      –  A organização  para a qual pretende se candidatar tem políticas e práticas
          de   flexibilização?  Em  caso  afirmativo,  em  que  fontes  você  obteve  tais
          informações?  Já  conseguiu  alguma  referência de pessoas que trabalham
          ou trabalharam na organização sobre como é a flexibilidade nela?

      –  Uma  experiência  de  teletrabalho  com  controle  de jornada atenderia ao
          que você deseja em termos de flexibilidade?
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internalizar as orientações da organização quanto às implicações da
flexibilidade de horário para a rotina de trabalho individual e da equipe;

adaptar a rotina de trabalho individual à dinâmica da equipe e dos clientes
internos e externos, visando minimizar descompassos;

deixar claro para a gerência imediata, e para os demais membros da
equipe, os contornos gerais da rotina pessoal de trabalho, como a faixa
horária em que estará mais disponível, por exemplo. Isso evita que
demandas inesperadas coincidam com atividades particulares;

      –  Você já parou para planejar a sua rotina de trabalho?

      –  O  planejamento   está  visível  em  seu  espaço  de  trabalho  e  vem  sendo
          praticado?

      –  O  planejamento  é atualizado frequentemente de acordo com a dinâmica
          do trabalho e as mudanças que acarreta?

      – Você   conhece  as  políticas,  as  normas  e  as  orientações  da  organização
         sobre   a   questão   da   disponibilidade   dos  profissionais  no  contexto  do
         teletrabalho?

      –  O  que  você  tem feito para harmonizar as diretrizes gerais da organização
          sobre  disponibilidade no  teletrabalho  com  as  suas prioridades pessoais?

      –  Você  conhece  bem  a  dinâmica  da  equipe  na qual está inserido? Sabe o
          que os outros membros estão fazendo?

      –  Você  conhece  a  dinâmica  de  operação dos clientes internos e externos?
          Sabe  quais  são  as  expectativas  deles  em relação à sua disponibilidade e
          aos seus tempos de entrega?
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promover a conciliação da agenda familiar, visando à melhor programação
das atividades conjuntas dos membros, à realização distribuída das
atividades domésticas, ao atendimento das necessidades pessoais e à
prestação de cuidados típicos que a conjugalidade, a parentalidade, a
consanguinidade e a afinidade requerem.

      –  Seu    gestor   imediato    sabe   dos   contornos   gerais   da   sua   rotina   de
          teletrabalho   e  de  quais  são  as  suas  maiores  necessidades  pessoais  de
          conciliação? Vocês já conversaram sobre isso?

      –  A  equipe na qual você está inserido sabe das suas principais necessidades
          de  conciliação  e  está  aberta  para  aceitá-las?  Já houve oportunidade de
          abordar  o  assunto  com  outros membros da equipe pessoalmente ou em
          reuniões com a participação de todos?

      –  Você   já  conversou  com  a  sua  família  sobre  as  implicações  de  ser  um
          teletrabalhador  trabalhando  na  residência  (ou  de realizar o teletrabalho
          em outros lugares)?

      –  Todos  os  membros  da  família,  ou corresidentes, têm consciência do que
          significa o teletrabalho realizado na residência ou fora dela?

      –  Você  já  construiu  com  a  sua  família  uma  programação que contemple
          uma   boa   distribuição   de   atividades   de   forma   a   não   sobrecarregar
          ninguém e a não trazer prejuízos para a sua atividade profissional?

      –  Em   caso   de   morar   só,  você  tem  feito  a  programação  das  atividades
          domésticas de forma a não atrapalhar a realização das suas atividades
          profissionais?

Pode parecer paradoxal, mas no contexto da flexibilidade de horário o emprego
de disciplina pessoal pode ajudar significativamente no melhor
aproveitamento dessa vantagem.
 
Tanto a organização como o teletrabalhador têm recursos para a aplicação da
disciplina. Aquela, por meio de orientação e capacitação, e este valendo-se das
ferramentas da autodisciplina, da organização do trabalho e da gestão do
tempo, dentre outras. 18
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F L E X I B I L I D A D E D E

V A N T A G E M  N º  2

LOCAL DE TRABALHO



Com o trabalho remoto, há a possibilidade de realização do trabalho em outros
lugares além do escritório. Os exemplos incluem espaços compartilhados de
trabalho – denominados na literatura inglesa de coworking –, bibliotecas, cafés
e, obviamente, a própria residência – caso em que é denominado teletrabalho
domiciliar ou home office –, além de muitos outros.

Os espaços de coworking têm crescido e se popularizado no Brasil nos últimos
anos. O Quadro 1 mostra a evolução no período de 2015 a 2019, ano da última
edição da pesquisa feita pelo sítio Coworking Brasil.

Quadro 1 – Evolução no número de espaços
de coworking no Brasil de 2015 a 2019

Fonte: https://coworkingbrasil.org/censo/2019/

Esses espaços têm se sofisticado para oferecer um cardápio extenso de serviços,
de forma a atrair trabalhadores cansados de trabalhar em casa, ou que tenham
restrições domésticas (dificuldades a serem superadas na residência são
comuns), além dos casos em que as próprias empresas estimulam a prática
pelos seus colaboradores, como forma de descentralização do trabalho
realizado nos escritórios ou de estímulo à colaboração.

No caso dos cafés, em que pese o fato de não estarem preparados para o
trabalho numa base constante, dada a sua baixa estruturação (ergonomia,
segurança da informação etc.), nota-se aqui e ali que já há movimentos no
sentido de torná-los mais atraentes para o teletrabalho, com uma discreta
mimetização dos espaços de coworking, numa tentativa de se tornarem um
pouco mais semelhantes a eles.
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Os espaços de coworking estão em alta, atraindo um público que
busca, dentre outras coisas, infraestrutura e oportunidades de
contatos profissionais.

Empresas têm levado a lógica de interação do coworking para
dentro de suas instalações, por meio dos hubs de inovação, visando
ao encontro dos participantes do ecossistema onde atua, com a
finalidade de promover a inovação em seus produtos e serviços.

Os cafés têm sido uma opção para
teletrabalhadores que necessitam
realizar alguma agenda externa,
como por exemplo visitas a clientes.
Entre uma visita e outra é possível
atualizar algumas atividades ou
responder demandas que necessitam
de algum grau de formalização.
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Conforme já dito, há diferentes lugares em que se pode realizar o teletrabalho,
que englobam extensa gama de opções, de acordo com as necessidades
permanentes ou momentâneas do teletrabalhador. O Quadro 2 ilustra os tipos
de lugar em que o trabalho remoto pode ser realizado.

Quadro 2 – Lugares para realização do trabalho remoto

_______________

¹  Locais descentralizados em relação ao escritório central de uma organização, que fornecem
uma melhor opção de trabalho quando em comparação àquele realizado na sede, já que o
acesso a eles demanda deslocamentos menores.
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E o que dizer do teletrabalho na residência? A partir do final de 2019, durante
todo o ano de 2020, e prosseguindo em 2021, em função das medidas de
enfrentamento da pandemia, o lar foi palco da maior experiência de trabalho
remoto de todos dos tempos.

Esse é o maior projeto piloto de teletrabalho da história, com todas as variáveis
testadas no seu limite, o que permitiu que muitas organizações tomassem
decisões sobre o futuro da prática para as suas equipes antes mesmo de
encerrada a experiência de teletrabalho emergencial.

No Brasil, na semana de 31/05 a 06/06/2020, quando o País cruzava um dos
momentos mais difíceis da pandemia, o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE divulgou, baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios – PNAD Covid-19, que 8,9 milhões de trabalhadores exerceram o
teletrabalho.

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho – OIT (2021), 23
milhões de pessoas fizeram teletrabalho na América Latina e no Caribe no
segundo trimestre de 2020.

Segundo informações do serviço de estatísticas do trabalho² dos Estados
Unidos, em agosto de 2020, 24,3% dos empregados fizeram teletrabalho em
função da pandemia.

Pesquisa realizada pela Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de
Vida e de Trabalho³, envolvendo 27 países da União Europeia, mostra que foi de
36,3% a média dos entrevistados que começaram a trabalhar em casa como
resultado da situação deflagrada pela pandemia do covid-19.

Considerando-se que essas estatísticas de teletrabalho se referem àquele
realizado na residência, em função da pandemia, a cabana eletrônica
(electronic cottage) prevista por Alvin Toffler no livro “A terceira onda”, em 1980,
ganhou enorme impulso com o enfretamento do vírus corona, com milhões de
trabalhadores pelo mundo afora testando os atributos do teletrabalho em
todas as suas variáveis (algumas distorcidas, é verdade, em função das
limitações impostas pelas exigências sanitárias).

_______________
² Bureau of Labor Statistics – BLS.
³ European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions – Eurofound.
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conhecer e praticar as políticas da organização em relação aos locais
permitidos para o teletrabalho, como princípio de conformidade da atuação
profissional;

eleger um local como sendo o principal, no qual serão feitos os maiores
esforços para o estabelecimento das condições ideais de trabalho remoto;

estabelecer locais alternativos, que sirvam de opções acessórias no caso de
impedimentos ou dificuldades com o lugar escolhido como principal;

conhecer as possibilidades e limitações de cada opção de local possível
(autorizado pela organização) e disponível (com infraestrutura adequada
para tal), para a realização (pelo teletrabalhador ou pela administração do
local) de eventuais adequações necessárias ao teletrabalho nesses locais;

Algumas formas de se potencializar a flexibilidade de local que o teletrabalho
permite, fazendo escolhas mais seguras, incluem:

      – Você  tem  conhecimento  da política da organização em relação aos locais
         de teletrabalho permitidos?

      –  Você está atuando em conformidade com as diretrizes da organização em
          relação  aos  locais  permitidos?  Caso  não esteja, o que pode ser feito para
          que a sua prática atenda à conformidade?

      – Você   tem  um   lugar  que   lhe  serve  de  base  para  o  teletrabalho?  Tem
         procurado  aprimorá-lo,  para  que  as  suas  condições  sejam  as  melhores
         possíveis?

      –  Você já pensou em lugares alternativos para o caso de contingências que o
          impeçam de realizar o trabalho remoto do lugar principal?
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     –  Você  já  procurou  se  informar  sobre  esses  lugares  ou  já  os  visitou  para
         reconhecer   as   suas   condições   e   verificar   na   prática   como   é   a  sua
         experiência de teletrabalho neles?
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mudança de residência para cidades com melhores condições (com menos
trânsito, mais seguras, com menor custo de vida etc.);

A flexibilidade inclui também a própria questão da territorialidade, ou seja, é
possível que o teletrabalho seja feito a partir de outras localidades – cidades,
estados ou países – diferentes do local onde a sede física da organização está
instalada.

Há organizações em que as instalações físicas se destinam a eventuais
encontros presenciais e a reuniões especiais com clientes, servindo como mera
referência. As opções de uso de espaços vão desde todos trabalhando nos
escritórios até aquelas situações em que as equipes são totalmente remotas,
não possuindo nenhuma instalação física, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1 – Uso de espaços de escritórios pelas organizações
 

Um conceito que tem crescido nos últimos anos é o de se trabalhar de
qualquer lugar – Working From Anywhere (WFA) –, e não somente a partir de
um lugar pré-determinado, como a residência do trabalhador, na cidade onde a
organização para a qual trabalha está instalada.

A decorrência natural da aplicação de políticas de WFA é a possibilidade de se
estabelecer o arranjo individual de trabalho em qualquer lugar – anywhere
office, que fica a critério do teletrabalhador.

Nos casos em que o trabalhar de qualquer lugar implica mudança de local de
residência, alguns dos objetivos que podem ser atendidos são:

Organizações
totalmente
presenciais

Organizações
totalmente
remotas
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proximidade de pais ou parentes idosos que necessitam de cuidados;
acompanhamento dos filhos em formação escolar ou acadêmica; e
oportunidades de desenvolvimento (proximidade de universidades, por
exemplo).

Em pesquisa realizada por Prithwiraj Choudhury, Cirrus Foroughi e Barbara
Larson (2019), com analistas de patentes do Escritório de Patentes e Marcas dos
Estados Unidos4, os autores identificaram aumento de 4,4% na produtividade
quando foi implementada a política de Working From Anywhere (WFA) em
lugar de Working From Home (WFH).

Uma possibilidade decorrente dessa tendência é que ao mesmo tempo em que
a organização permite trabalhar de qualquer lugar, passa também a levar em
conta no estabelecimento da remuneração o local escolhido, dentro da lógica
de que o custo de vida varia de acordo com a localidade, e que a remuneração
deveria acompanhar esse contexto geográfico.

O LinkedIn, rede profissional com 756 milhões de usuários em mais de 200
países e territórios em todo o mundo5, lançado em 2003 e adquirido pela
Microsoft em 2016, umas das big tech – como são chamadas as gigantes da
tecnologia –, anunciou em outubro de 2020 que seus empregados poderiam
fazer teletrabalho no pós-pandemia, porém com a previsão de 50% do tempo
no escritório.

Em 29/07/2021, o presidente (CEO) do LinkedIn, Ryan Roslansky, publicou um
artigo no qual a posição anterior é revista. Na publicação intitulada
“Abordagem híbrida do LinkedIn: confiamos uns nos outros6", o executivo
destaca os resultados positivos da empresa em 2020 (“incríveis”, na expressão
de Ryan), atribuindo à equipe o sucesso no cumprimento da missão
institucional num momento tão difícil como foi aquele ano de pandemia.

Nessa comunicação, Ryan apresenta uma nova proposta para a empresa, a
partir  do  que  foi  aprendido  com  os  impactos da experiência com aquilo que
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   United States Patent and Trademark Office – USPTO.
   Informação  disponível  em:  https://about.linkedin.com/pt-br?trk=homepage-basic_directory_
aboutUrl&lr=1. Acesso em: 03/08/2021.
   Título em inglês: LinkedIn's hybrid approach: we trust each other. A publicação pode ser
acessada  no  perfil de Ryan Roslansky no próprio LinkedIn em: https://www.linkedin.com/pulse/
linkedins-hybrid-approach-we-trust-each-other-ryan-roslansky/. 

_______________



tem sido chamado de Grande Renúncia (The Great Reshuffle): “We trust each
other to do our best work where it works best for us and our teams”, ou
“Confiamos uns nos outros para fazer o nosso melhor trabalho onde funcione
melhor para nós e nossas equipes”, numa tradução livre. Dessa forma, a
mensagem deixava claro que a companhia estava se distanciando de uma
política de abordagem única (one-size-fits-all).

A empresa, segundo seu presidente, seguirá com a flexibilidade: (1) prevendo
formas de atuação híbridas e remotas, (2) esperando que aumente o número de
pessoas em trabalho remoto quando em comparação com o período anterior à
pandemia, (3) retirando a expectativa da presença no escritório 50% do tempo,
e (4) continuando a investir na qualidade da infraestrutura dos escritórios, já
que 87% dos colaboradores disseram que gostariam de estar presentes no
escritório algumas vezes.

Nesse contexto de flexibilização do LinkedIn, que permitiria às pessoas
trabalharem de qualquer lugar (Working From Anywhere) não está descartada
a hipótese de redução de salários. Nessa mesma linha, o Facebook fez uma
comunicação, em maio de 2020, por meio de seu CEO, Mark Zuckerberg,
sinalizando a possibilidade da adoção de política de WFA, e já indicando que a
redução de salário poderia ser aplicada.

Essa realidade é mais circunscrita à esfera privada, que tem maior liberdade
para praticar diferenciações em relação à remuneração, já que na área pública
a característica geral é a aplicação da isonomia entre as funções de mesma
natureza, ficando as diferenças salariais restritas principalmente ao
posicionamento na carreira, ao nível de senioridade.

Sobre os locais permitidos para a realização do teletrabalho, há um contínuo
que vai desde a limitação à residência da pessoa até a possibilidade de se
trabalhar de qualquer lugar (Working From Anywhere – WFA), conforme é
apresentado na Figura 2.

Na própria esfera pública, tradicionalmente mais conservadora por sua própria
natureza, há experiências de servidores públicos trabalhando a partir de outros
países. Um exemplo da aplicação dessa prática é quando o poder público
autoriza o servidor a trabalhar remotamente, de outro país, para acompanhar o
cônjuge que faz aperfeiçoamento em sua formação acadêmica ou profissional.
Em  casos  dessa natureza, se não há a liberação do servidor, a única opção para 
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Por outro lado, há questionamentos sobre a adequação de servidores
trabalhando fora do Brasil, em linha com o entendimento de que servir ao
público teria como pressuposto a presença no território nacional onde o serviço
é prestado, com exceção para as funções diplomáticas, representativas e afins,
ou mesmo nos casos temporários como o exemplo de aprimoramento
profissional já citado.

Flexibilidade geográfica no teletrabalho no 
Supremo Tribunal Federal – STF

O afastamento da base territorial da instituição no contexto do
teletrabalho às vezes causa estranhamentos e dúvidas na liderança. Veja-
se o caso do STF, que em 2017 determinou a regularização da situação
funcional dos servidores que estivessem fora do Distrito Federal em
regime de teletrabalho.
 
Em 05/02/2016, durante a gestão do Ministro Ricardo Lewandowski, foi
publicada a Resolução nº 568, que instituiu, a título de projeto piloto, a
realização pelos servidores integrantes do quadro de pessoal de atividades
e atribuições fora das dependências físicas das unidades administrativas
do STF, na modalidade de teletrabalho.

para que possa acompanhar o cônjuge é o pedido de exoneração, o que
poderia representar perda para o órgão, sendo a flexibilização uma forma de
manter o trabalhador na organização.

Figura 2 – Contínuo dos locais geográficos de realização do teletrabalho
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A previsão de duração do projeto piloto era de até um ano, com
possibilidade de realização do teletrabalho fora do Distrito Federal em
alguns casos:
 
               Art. 22.    O    teletrabalho    poderá    ser   autorizado,   a   critério   da
               administração,  de  acordo  com  a  conveniência e oportunidade, ao
               servidor   afastado   para  acompanhar  cônjuge  ou  companheiro(a)
               que  foi  deslocado(a)  ou  se deslocou temporariamente, por motivo
               justificado,   para   outro   ponto   do   território   nacional  ou  para  o
               exterior,  hipótese  em  que  serão  afastadas  as exigências previstas
               nos artigos 8º, inciso I e 10, incisos II, III e VII.

A ação evoluía no Órgão, inclusive com servidores trabalhando a partir de
localidades afastadas da sede. 

Em 17/05/2017, a Ministra Cármen Lúcia, por meio da Resolução nº 599/2017,
prorrogou o projeto piloto até o prazo máximo de 31/05/2018 e determinou
que fossem revistos os casos de servidores em trabalho remoto fora da sede
da Instituição.
 
O texto da Resolução mostra as incertezas sobre o afastamento geográfico,
o que fica claro nos considerandos, ao apontar as necessidades de se
aprofundar o debate quanto à possibilidade de se realizar o teletrabalho
fora do Distrito Federal.

Em 29/10/2018, o Ministro Dias Toffoli assinou a Resolução nº 621/2018, que
regulamentou o trabalho remoto no STF.

Em 12/03/2020, o Ministro Dias Toffoli assinou a Resolução nº 663/2020, que
estabeleceu medidas de enfrentamento da pandemia, dentre elas a
possibilidade de realização de trabalho remoto para grupo específico de
servidores.

Em 29/04/2020, o Ministro Dias Toffoli assinou a Resolução nº 677, que
estabeleceu modelo diferenciado de gestão de atividades voltado para a
entrega de resultados nos trabalhos realizados nos formatos presencial e a
distância, com aplicação entre 1º/06/2020 e 31/01/2021.
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Em 29/03/2021, o Ministro Luiz Fux assinou a Resolução nº 728/2021, que
estabeleceu o Modelo de Gestão Integrado das Atividades (MGA), voltado
para a entrega de resultados dos trabalhos realizados nas dependências do
STF ou no formato remoto.

Em 30/03/2021, o Ministro Luiz Fux assinou a Resolução nº 729/2021, que
prorrogou as medidas preventivas até 30/09/2021, dentre elas o trabalho
remoto.

A expressão máxima da flexibilização de local de realização do trabalho é o
nomadismo digital, que tem no teletrabalho uma modalidade fundamental
para a sua viabilização. 

Com essa prática, o nômade digital consegue trabalhar de qualquer lugar do
mundo, inclusive variando de lugar de tempo em tempo, aliando o trabalho à
necessidade pessoal de conhecimento de outros povos, culturas, realidades e
experiências.

No contexto desse fenômeno, Domenico de Masi (2019, p. 125) apresenta sua
visão:

                    Hoje,  que  o  trabalho  intelectual  se  confunde  cada vez mais com  o
                    estudo   e   a   diversão,   os   escritórios   tradicionais   em   que   ele  se
                    desenvolve  são   cada  vez  menos  capazes de acolhê-lo, enquanto os
                    sites   e   as   redes  sociais   fornecem   a   plataforma  perfeita   para  a
                    atividade   pós-industrial,   que   se   mostra   cada   vez   mais   flexível,
                    abstrata,   ubíqua   e   criativa,  permitindo  aos  trabalhadores  que  se
                    tornem  ao  mesmo  tempo  isolados,  conectados, nômades e fixados,
                    onde quer que estejam.

Alguns países têm feito esforços para atrair nômades digitais para o seu
território, pelo menos temporariamente, é claro, já que é difícil segurá-los por
muito tempo em um lugar.
 
Com simples buscas na Internet, é possível encontrar listas com avaliação de
melhores países para o nômade digital, que levam em conta diversos critérios,
como pode ser observado no Mapa mental 3.
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Na esteira desses esforços para trazer nômades digitais para trabalhar em seu
território, países têm emitido visto específico para trabalhadores remotos,
concedendo-lhes um prazo para a realização de suas atividades de forma legal
(algo entre seis meses e três anos).

Mapa mental 3 – Critérios de escolha de local para nomadismo digital

No Brasil, a cidade do Rio de Janeiro lançou, em julho de 2021, o programa
Nômades Digitais, por meio do qual pretende atrair pessoas desse público do
Brasil e do exterior, para que trabalhem a partir da Cidade Maravilhosa,
tornando-se moradores temporários nela.
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Dentre outras atividades previstas no
Programa Nômades Digitais, haverá
a concessão de selo para locais de
hospedagem e para espaços de
coworking que se alinharem à sua
proposta.

Riotur/Prefeitura do Rio

XP de Qualquer Lugar/XP Anywhere

A XP Investimentos, maior empresa de investimentos do Brasil, a partir da
pandemia do vírus corona, implantou o trabalho remoto para toda a sua
força de trabalho.
 
Em julho de 2020, os colaboradores da XP receberam o livro XP de
Qualquer Lugar, que apresentava uma visão a ser implantada na empresa,
cuja receptividade do público interno passaria a ser testada.
 
Na mensagem de abertura do livro, o presidente da Companhia,
Guilherme Benchimol, dava a tônica do seu conteúdo:

               Trabalhar    a    partir    de    qualquer   lugar   é   ressignificar   como
               priorizamos   o  nosso  tempo.  É  nos  desconectarmos  dos  nossos
               antigos   horários  e  do  estresse  associado  a  eles  e  permitir  que
               nosso  trabalho  aconteça  onde quisermos. Significa que podemos
               mudar as coisas quando quisermos e precisarmos.

O livro delineava um futuro com: (1) novas instalações físicas, fora do eixo
tradicional do mercado financeiro, (2) novas aplicações para as instalações
físicas,  que  incluíam  até  a  possibilidade de experiências inovadoras com
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as partes interessadas, e (3) possibilidade de se trabalhar de qualquer
lugar do Brasil e do exterior.

No livro, a XP se vê como pioneira no futuro, ao ser a primeira grande
empresa no Brasil a adotar o trabalho remoto para todos os colaboradores.
E a experiência remota impactaria tudo na empresa: (1) a experiência do
cliente, que mesmo com a lógica remota não sairia do foco, (2) a
experiência do candidato, que poderá trabalhar remotamente e ser
contratado de qualquer lugar, (3) a experiência do colaborador, nas
diversas fases e ambiências que contempla.

A proposta e o sonho do livro, lançados para a opinião dos colaboradores,
são sintetizados em seu epílogo:

               No  nosso  novo jeito de trabalhar a partir de qualquer lugar, temos
               mais  qualidade de vida e somos ainda mais eficientes em todos os
               sentidos.    Ganhamos    em    saúde,   bem-estar   e   produtividade.
               Retemos   mais  talentos,  e  o  nosso  recrutamento  é  mais  eficaz,
               podendo  contratar  especialistas  em  todo  o planeta. Economiza-
               mos tempo e custos de deslocamento. Alcançamos mais equilíbrio
               entre carreira e vida pessoal, trabalhando onde quisermos, seja em
               casa,  na Villa XP, em uma cafeteria, no lobby de um hotel, na praia
               ou mesmo em um país diferente.

Após o lançamento dessa visão, a XP avançou, celebrando contrato para
construção da Villa XP em São Roque, e o Programa XP de Qualquer Lugar
já conta com colaboradores trabalhando a partir de muitas cidades do
Brasil e inclusive do exterior.

conhecer e praticar as políticas da organização em relação às localidades
permitidas para o teletrabalho, como princípio de conformidade da atuação
profissional;

Algumas formas de se potencializar a flexibilidade geográfica que o
teletrabalho permite, fazendo escolhas mais seguras, incluem:
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avaliar as implicações financeiras, nos casos em que a organização faz
diferenças na remuneração em função da localidade escolhida para
realização do trabalho remoto.

       – Você  tem  conhecimento da política da organização em relação aos locais
          geográficos de teletrabalho permitidos?

       – Você está atuando em conformidade com as diretrizes da organização em
         relação  aos  locais geográficos permitidos? Caso não esteja, o que pode ser
         feito para que a sua prática atenda à conformidade?

      – Em    caso   de   interesse   de   mudança   para   outros   locais   que   resulte
        mudanças   na   remuneração,   você   já   colocou   na   “ponta   do   lápis”  os
        impactos?



38

Para Explorar

Sítio eletrônico sobre nomadismo
digital: Nomad List (em inglês)

Sítio eletrônico do Programa
Nômades Digitais da cidade do 

Rio de Janeiro

Toque ou clique nas miniaturas para visitar as páginas. No computador, para não sair do livro,
clique com o botão direito e selecione "Abrir link num novo separador".
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https://www.nomadesdigitais.rio/
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A vida moderna apresenta muitas demandas de diversas naturezas. Isso se
potencializa no contexto das grandes cidades, nas quais a realização de tarefas
comuns do cotidiano apresenta desafios adicionais, como o da mobilidade
urbana, por exemplo.

Os desafios da mobilidade urbana numa
megacidade como São Paulo, com 12.325.232
habitantes (estimativa do IBGE em 08/2020), 
estão sempre na ordem do dia, representando
desafio permanente para os responsáveis pelo
planejamento urbano. 

Essa realidade também está presente nas
demais capitais dos estados brasileiros e em
diversas grandes cidades do Brasil.

Esse contexto traz desafios também para os
moradores, já que boa parte das demandas do
dia a dia implicam deslocamento na cidade.

Quando são sopesadas a necessidade de
trabalhar e as outras necessidades
pessoais, é claro que, falando de um ponto
de vista material, trabalhar terá um peso
maior, pois por meio do trabalho é que
serão supridas as necessidades imediatas
e alcançados os sonhos mediatos. Porém,
há necessidades pessoais que estão
ligadas à própria manutenção da vida,
como os cuidados  com  com a saúde
própria e de familiares, e àquilo que lhe dá
suporte (alimentação, moradia, vestuário,
lazer etc.), sem falar naquelas demandas
ligadas ao crescimento pessoal, como
todas as atividades relacionadas ao
autodesenvolvimento.
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A rigidez nos horários de trabalho dificulta muito a conciliação das
necessidades pessoais com o cumprimento da jornada de trabalho. Nos casos
de organizações que adotam o horário flexível, já há certo grau de facilidade
na coordenação entre essas duas coisas, que varia de acordo com a menor ou
maior amplitude da flexibilidade.

Nas situações em que já se adotou o teletrabalho, que permite flexibilidade
ainda maior, abrem-se possibilidades mais amplas para que haja melhor
harmonização entre a esfera profissional e a pessoal. São muitos os exemplos
de conciliação que o teletrabalho permite facilitar, conforme ilustrado no
Mapa mental 4.

Mapa mental 4 – Exemplos de conciliação entre 
Necessidades pessoais e trabalho
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mapear as necessidades pessoais e familiares recorrentes, de modo a se ter
uma noção clara da sua dispersão durante a semana;

estabelecer acordos familiares sobre os melhores arranjos visando à
conciliação das necessidades da família com as do trabalho;

organizar as necessidades pessoais e familiares levando-se em
consideração a dinâmica da equipe na qual está inserido e da organização
como um todo;

levar em conta a dinâmica dos clientes internos e externos, de forma a
programar melhor o atendimento desses públicos.

Registre-se que muito do tempo utilizado nessas atividades conciliadas
decorre da disponibilidade maior de tempo resultante da redução ou mesmo
da eliminação dos deslocamentos no trajeto casa-trabalho-casa.

Como formas de se potencializar essa vantagem, tem-se:

      –  Você  tem  mapeadas  as  necessidades  familiares  que demandam a sua
          participação direta ou indireta durante a semana?

       –  Você  chegou  a  um  acordo familiar sobre as premissas de realização do 
           teletrabalho    no    domicílio    e    a    sua    participação    nas   atividades
           domésticas?

       –  Quando você estabeleceu o seu mapa de atividades pessoais e familiares
           levou em conta a dinâmica da sua equipe e da organização?

       –  Quando  você  estabeleceu  o  mapa  de  atividades  pessoais e familiares
           levou  em  conta  o  atendimento dos clientes internos e externos com os
           quais lida no seu dia a dia de trabalho?
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Para Explorar

Rescue time
Ajuda a controlar 
melhor o tempo

Roda da Vida
Ajuda no equilíbrio 

entre os diversos 
aspectos da vida

Remember the milk
Ajuda a lembrar das

tarefas pessoais e
profissionais

Ferramentas e aplicativos para gerenciamento de tarefas

Toque ou clique nas miniaturas para visitar as páginas. No computador, para não sair do livro,
clique com o botão direito e selecione "Abrir link num novo separador".

https://www.rescuetime.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yuddi.rodadavida&hl=pt_BR&gl=US
https://www.rememberthemilk.com/
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Há uma disciplina recente, reconhecida a partir de 1960, que estuda os ritmos
biológicos: a Cronobiologia. Na sua seara de estudo e de conhecimento, inclui-
se o ritmo circadiano, sobre o qual ouvimos falar desde as aulas do Ensino
Médio, e cujo conhecimento tem avançado por meio de pesquisas acadêmicas.

O ritmo circadiano é o relógio biológico diário que possuímos e que está
presente em diversas funções corporais como a pressão arterial, a temperatura
corporal e os processos metabólicos (SILVERTHORN, 2017).

O estado de vigília, que também apresenta ritmo circadiano, diz respeito aos
momentos do dia em que o indivíduo está mais desperto. O Quadro 3
apresenta as possibilidades verificadas na população em relação ao relógio
biológico.

Quadro 3 – Padrões de ritmo circadiano para o estado de vigília

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Walker (2018).

O cronotipo, padrão de disposição diurno ou noturno de um adulto, é
fortemente determinado pela genética recebida dos pais. O trabalho individual
será impactado por essa característica, principalmente pelo fato de que se dá
num contexto maior em que se trabalha dentro de uma organização, que
normalmente segue um padrão de funcionamento verificado na sociedade.

Nesse contexto, Matthew Walker (2018, p. 33) chama a atenção para as
dificuldades que o grupo das corujas enfrenta:
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                    (...) há  o  arraigado  e  desigual campo de jogo do horário de trabalho,
                    que  é  fortemente  parcial,  tendendo a ter o seu início no começo da
                    manhã,  o  que   pune  as   corujas  e  favorece  as  cotovias.  Embora  a
                    situação  esteja  melhorando, o  horário  de trabalho habitual força as
                    corujas  a  um  ritmo  de  sono-vigília  artificial.  Consequentemente, o
                    desempenho  das corujas no trabalho como um todo é muito pior de
                    manhã  e, além disso, elas são impedidas de expressar seu verdadeiro
                    potencial  de  desempenho  no  fim  da  tarde  e início da noite, pois o
                    expediente normal termina antes disso.

QUEM É VOCÊ?

Dee Silverthorn (2017), ao mostrar a correlação entre o ritmo circadiano e o
comportamento, destaca o que acontece com a temperatura corporal,
apontando aspectos em relação ao horário de estudo e de trabalho:

Coruja Cotovia

                     Os   pesquisadores   observaram   que   indivíduos  autodenominados
                     “matutinos”   possuem   ritmos  de  temperatura  específicos  que,  no
                     início  da  manhã,  fazem  a temperatura corporal subir antes da hora
                     do  despertar,  de  modo  que  esses  sujeitos  saem  da cama prontos
                     para   enfrentar   os   desafios  daquele  dia.  Por  outro  lado,  “pessoas
                     noturnas”  podem  ser  forçadas  pelos horários escolares e horário de
                     trabalho  a  saírem  da cama enquanto a temperatura corporal ainda
                     está  no seu ponto mais baixo, antes de o corpo estar preparado para
                     desenvolver   as   atividades   diárias.   As  pessoas  noturnas  ainda  se
                     encontram  bem- dispostas  e  trabalhando  de forma produtiva até a
                     madrugada,  quando  as  “pessoas matutinas”  apresentam  queda na
                     temperatura corporal e adormecem rapidamente.
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conhecer o perfil próprio no que diz respeito ao cronotipo: diurno, noturno
ou intermediário com inclinação para o noturno;

Alguns efeitos danosos à saúde física e mental vêm sendo relacionados com a
ruptura do ritmo circadiano (alternância de turnos de trabalho, jet lag):
transtornos do sono, depressão, depressão sazonal, diabetes e obesidade
(SILVERTHORN, 2017).

Till Roenneberg, um dos mais importantes pesquisadores sobre o tema, criou a
expressão jet lag social para designar os efeitos do descompasso entre os
horários de sono dos dias de trabalho e de descanso. Esse desajuste ocorre
quando o horário de realização das atividades sociais conflita com o nosso
relógio interno, o que pode produzir diversos problemas de saúde.

Com base nessas características específicas de cada padrão, Matthew Walker
(2018, p. 33) enfatiza a necessidade de mudança na sociedade de forma que se
reconheçam as diferenças que os padrões de cronotipo comportam:
“Precisamos de horários de trabalho mais flexíveis e que se adaptem melhor a
todos os cronotipos, não a apenas um em seu extremo”.

Impactos do melhor aproveitamento dos ciclos individuais de trabalho têm um
transbordamento até mesmo para a seara da ética.

Os professores Christopher Barnes, Brian Gunia e Sunita Sah (2014) apontaram
em artigo resultante de pesquisa, que a incorporação de horários de trabalho
mais flexíveis deveria ser buscada sempre que possível, dado o seu potencial
para o aprimoramento da ética dos profissionais.
 
Isso se daria porque a energia sofre oscilações ao longo do dia, o que faz ser
possível que uma pessoa seja ética em um ponto do dia e antiética em outro
ponto do mesmo dia.

Com a flexibilidade é possível concentrar o trabalho nos períodos em que a
energia, elemento requerido para o comportamento ético, pode ser melhor
mobilizada pelos trabalhadores.

As formas de se potencializar essa vantagem englobam:



deixar claro para a gerência e os pares qual é o período em que a
produtividade individual é maior e aquele em que se tem mais dificuldade;

concentrar os trabalhos e decisões mais difíceis para o momento do dia em
que há maior disposição;

evitar trocar a noite pelo dia, dadas as implicações relacionais e de saúde
que essa prática traz, bem como o potencial que apresenta de danos
maiores no longo prazo.

       –  Você conhece o seu cronotipo? Para auxiliá-lo nessa identificação, busque
           evidências  em  sua  rotina  diária  do  nível  de  disposição.  Se  necessário,
           confirme  com  outras  pessoas  que  interagem  com  você no trabalho ou
           fora dele.

      –  Está  claro  para  a  sua  gerência e para os seus pares qual é o seu perfil em
          relação ao cronotipo?

      – Você  já  atentou  para  a  necessidade  de  tomar  as principais decisões no 
         momento de maior disposição, quando se tem mais recursos internos para
         vencer as tentações de desvios de conduta? 

      –  Como  são  os  seus  padrões  de  atividades  no  teletrabalho? Cada dia um
          horário  diferente?  Troca  o dia pela noite? Já procurou saber dos impactos
          do sono na qualidade de vida e na produtividade laboral?
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Para Explorar

Vídeo de Matthew Walker no TED
Título: Sleep is your superpower
(com legendas em português)

 Sítio eletrônico de Matthew Walker
na Internet (em inglês)

 Vídeo do canal da 
Fapesp no YouTube. Título:

Cronobiologia: ritmos e ciclos

 Vídeo de Thomas Kantermann no
TED. Título: It's time to take

chronobiology seriously 
(legendas em espanhol)

Toque ou clique nas miniaturas para visitar as páginas. No computador, para não sair do livro,
clique com o botão direito e selecione "Abrir link num novo separador".

https://www.sleepdiplomat.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5MuIMqhT8DM
https://www.youtube.com/watch?v=KTo5TWr3MI8
https://www.youtube.com/watch?v=BK24ymFuFlU
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Os escritórios usados pelas organizações podem ser arranjados de diversas
formas, de acordo com a natureza da organização, os produtos que desenvolve
e os serviços que presta.

O posto de trabalho, também chamado de baia, cubículo e estação, quando
situado no escritório da empresa não permite muita autonomia na sua
organização pelo trabalhador. Isso se deve ao fato de que, além de geralmente
haver uso de padronização, há regras e etiquetas do escritório que devem ser
seguidas por todos.

Os cubículos são uma
forma muito comum de
organização do espaço de
trabalho nos escritórios.

Em alguns casos, o espaço
disponível para cada
pessoa faz realmente jus
ao nome.

É verdade que as empresas têm buscado maior flexibilidade na configuração
dos postos de trabalho nos escritórios, com práticas que vão desde a
possibilidade de escolha de mobília, passando pela decoração com objetos
pessoais não convencionais, até aquelas que são pet friendly.

Seguindo essa tendência, e na tentativa de trazer as pessoas de volta aos
escritórios no contexto da pandemia global do vírus corona, há ações visando
tornar o escritório muito parecido com a casa das pessoas (com aquilo que elas
oferecem), como artifício de atração aos espaços físicos das empresas,
diminuindo o estranhamento que o longo período de afastamento poderia
causar.



Os ambientes empresariais se abrem para a presença de
animais de estimação dos seus funcionários.

No teletrabalho domiciliar essa realidade é bem frequente,
apresentando a necessidade de certos cuidados.
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Com o teletrabalho, a autonomia para a organização do posto de trabalho é
total, podendo atender às necessidades e gostos pessoais. 

Para aqueles que vão trabalhar de casa, deve-se investir em um local que sirva
como base, pois a ideia de que se possa trabalhar de qualquer lugar da casa,
mudando a todo momento, é ilusória ou, quando praticada, danosa à saúde,
pois nem todos os lugares reúnem as condições mínimas para a preservação da
integridade física. 

O Mapa mental 5 dá uma ideia do que é necessário para a preparação do local
onde será feito o teletrabalho na residência.
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Mapa mental 5 – Ilustração dos itens para criação
do posto de trabalho doméstico

aplicar as orientações da organização quanto aos aspectos de ergonomia
que devem estar presentes no posto de trabalho, harmonizando-as com as
preferências pessoais;

Como forma de potencializar a vantagem tem-se:

       –  Você  conhece  as  orientações  da  organização  quanto à ergonomia? Tem
           buscado  harmonizar  as  características  do  seu  posto  de trabalho com as
           regras, visando à preservação da sua saúde?
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prestar atenção às boas práticas profissionais quanto à organização do
espaço de trabalho;

buscar o auxílio de profissional especializado para a criação ou adaptação do
posto de trabalho, caso necessário.

        – Você  conhece  as  boas  práticas  de  organização do espaço doméstico de
           trabalho,  que  também  podem  ser aplicadas  (em certa medida) a  outros
           lugares escolhidos para o trabalho remoto?

       – Você   tem  dificuldades  na  configuração  do  seu  espaço  de  trabalho?  Já
         pensou  em contar com a ajuda de um profissional para melhor delimitação
         do local de teletrabalho?

Para Explorar

Título: Organização do escritório e
papelada muito mais prática!

Organize sem Frescuras!

 Título: Home office e quarto: como
organizar de forma fácil

Dica de Organização

Vídeos sobre organização do escritório doméstico

Toque ou clique nas miniaturas para visitar as páginas. No computador, para não sair do livro,
clique com o botão direito e selecione "Abrir link num novo separador".

https://www.youtube.com/watch?v=aPIGpFLy_yY
https://www.youtube.com/watch?v=2eS3jEASPxg
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A maior autonomia para organizar tarefas é decorrência da mudança na lógica
de monitoramento do trabalho, que deixa de lado o controle da jornada e de
minudências, passando o controle a ser feito por meio do acompanhamento de
entregas.

Com essa forma diferente de monitorar o trabalho, sem a supervisão presencial
imediata, a preocupação com a forma como as pessoas se mobilizam para
realizar as entregas fica em segundo plano, ou mesmo tende a não existir, já
que o foco estará nas entregas propriamente ditas.

Uma das consequências desse novo paradigma é a maior autonomia para o
planejamento, a organização e a execução de tarefas.

O planejamento de tarefas está relacionado aos caminhos que serão adotados,
que culminarão no cumprimento daquilo que foi combinado para as entregas.
Partindo de um planejamento maior cujas diretrizes lhe são dadas, do qual
pode e deve participar, o teletrabalhador traz esse planejamento estratégico e
tático para o nível do seu trabalho individual, dando-lhe os contornos
operacionais que entende mais adequados ao seu próprio perfil profissional.

Na esteira dessa apropriação do planejamento que é feito em níveis mais
elevados e da sua aplicação ao nível individual, feita pelo próprio
teletrabalhador, a próxima etapa é a organização das tarefas.
 

O gerenciamento da rotina do dia a dia, aquilo que o professor Vicente Falconi
ilustra com a analogia de “arrumar a casa”, é essencial para o gerenciamento do
trabalho desempenhado pelo teletrabalhador. Segundo esse autor, o
gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia apresenta alguns aspectos
centrais que contemplam (CAMPOS, 2013, p. 34):

     1) a perfeita definição da autoridade e da responsabilidade de cada pessoa;

     2) a padronização dos produtos, dos processos e das operações;

     3) a monitoração  dos resultados  desses processos e sua comparação com as
         metas;

     4) a   ação   corretiva,   nas   operações   e   no   processo,  a  partir  dos  desvios
         encontrados nos resultados, quando comparados com as metas;

     5) um bom ambiente de trabalho e a máxima utilização do potencial mental
         das pessoas; e
                  

     6) a busca contínua da perfeição.
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O micro gerenciamento, que já era negativo no contexto de trabalho dos
escritórios, onde a supervisão imediata se faz presente, é algo a ser evitado
também na lógica remota, dados os prejuízos que pode acarretar ao trabalho e à
própria qualidade do gerenciamento.

No teletrabalho, a forma de acompanhamento se dá com base num paradigma
muito diferente do comando e controle. Com esse jeito novo (nem tão novo assim)
de se trabalhar, o que importa são as entregas, que devem ser calibradas de
maneira tal a preservar a saúde física e mental das pessoas, ao mesmo tempo em
que representem desafios que impulsionem o crescimento organizacional e o
desenvolvimento da carreira dos trabalhadores.
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aprimorar os conhecimentos em planejamento e organização do trabalho,
por meio do aprendizado de aspectos teóricos e práticos sobre o assunto;

aprender sobre execução, incorporando as práticas que conduzem a
resultados de alto nível no dia a dia do teletrabalho;

Para uma boa organização do trabalho, o teletrabalhador deve aplicar esses
aspectos à sua realidade remota, visando à melhoria contínua das suas
entregas.

Levando-se em consideração que o planejamento e a organização de tarefas
são atividades constantes, que melhoram na medida em que aplicamos
metodologia e prática, faz-se necessário somar a essas atividades o esforço de
execução. 

Segundo Larry Bossidy e Ram Charam (2005, p. 7):

                    A  execução  acompanha  tudo.  Ela  permite que você veja o que está
                    acontecendo  em seu setor. É o melhor meio de mudança e transição
                    – melhor  que  cultura,  melhor  do que filosofia. As empresas voltadas
                    para  a  execução  mudam  mais  rápido  do  que  as outras, pois estão
                    mais perto da situação.

Essa declaração foi feita pensando-se obviamente no nível organizacional, mas
pode ser perfeitamente aplicada ao teletrabalhador, já que a execução vai até o
nível individual, e a necessidade de adaptação à mudança também se faz sentir
na atuação de cada profissional.

As formas de se potencializar essa vantagem incluem:

      – Quais  leituras  você  já  fez  sobre planejamento e organização do trabalho?
         Como tem colocado em prática o conhecimento adquirido?

      – Você  já fez algum curso sobre o assunto? Como incorporou ao seu dia a dia
         de teletrabalho os conhecimentos adquiridos?
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adotar ferramentas tecnológicas que dão suporte ao planejamento, à
organização e à execução da rotina do dia a dia de teletrabalho.

       – Você  já  leu  alguma  coisa sobre execução? Quais práticas do seu dia a dia
          de  teletrabalho  podem ser identificadas como contribuindo para um alto
          nível de execução do seu planejamento de trabalho?

       – Quais    ferramentas    você    adota    para   suporte    ao    planejamento,    à
          organização   e   à   execução   do   seu   trabalho  remoto?  Como  elas  têm
          contribuído  para  a  qualidade  das  suas  atividades  em  teletrabalho?  No
          caso de não adotar nenhuma ferramenta, há algo impedindo o uso?

       – Qual  o  seu  nível  de  usuário:  básico,  intermediário ou avançado? Você já
          avaliou  a  necessidade  de elevar o seu nível de usuário, já que há algumas
          necessidades  de  planejamento,  organização  e execução um pouco mais
          complexas?
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Para Explorar

Trello

Ferramentas de gestão de tarefas

Microsoft Teams Asana Basecamp

Google Drive Dropbox OneDrive iCloud

Ferramentas de armazenamento de arquivos

Ferramentas de catalogação de notas

Evernote Google Keep

Toque ou clique nas miniaturas para visitar as páginas. No computador, para não sair do livro,
clique com o botão direito e selecione "Abrir link num novo separador".

https://trello.com/pt-BR
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/group-chat-software
https://asana.com/pt
https://basecamp.com/
https://www.google.com.br/drive/start/download.html
https://www.dropbox.com/pt_BR/
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
https://www.icloud.com/
https://evernote.com/intl/pt-br
https://keep.google.com/


61

Para Explorar

Ferramentas de agendamento e listagem de tarefas

Google Calendar Todoist

Ferramentas para elaboração de mapas mentais

MindMeister Coggle XMind

Toque ou clique nas miniaturas para visitar as páginas. No computador, para não sair do livro,
clique com o botão direito e selecione "Abrir link num novo separador".

https://www.google.com/calendar
https://todoist.com/pt-BR/
https://www.mindmeister.com/pt/
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https://www.xmind.net/
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E-Trabalho
Grupo de Pesquisa da 

Universidade de Brasília
https://www.teletrabalho.org/

European Foundation for the
Improvement of Living and Working

Conditions – Eurofound
 

www.eurofound.europa.eu

International Labour Organization – ILO www.ilo.org

International Telework Academy – ITA www.ita-lac.org

www.ibge.gov.br

Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada – IPEA www.ipea.gov.br/portal

JALA International www.jala.com

LinkedIn br.linkedin.com

 ManpowerGroup www.manpowergroup.com.br

Ministério da Economia – MT www.gov.br/economia

Ministério Público do Trabalho – MPT mpt.mp.br

Mobilidade Urbana Sustentável – 
Mobilize Brasil www.mobilize.org.br

Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE

Official website of the Federal 
Government's telework program www.telework.gov

Organização Internacional do Trabalho:
Escritório no Brasil www.ilo.org/brasilia

Sociedade Brasileira de Teletrabalho e
Teleatividades – SOBRATT www.sobratt.org.br

Supremo Tribunal Federal – STF portal.stf.jus.br
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The Official Learning Development Site 
for the U.S. Federal Government usalearning.gov

The Telework Coalition
 

www.telcoa.org

Tribunal Superior do Trabalho – TST www.tst.jus.br

World at Work www.worldatwork.org
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