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Este e-book foi criado com um intuito informativo, para que tomadores de decisão nas
empresas e também os empregados que estejam buscando informação possam se
orientar sobre os direitos, deveres, cuidados e benefícios que, em nossa visão, ocorrem
com a adoção cada vez mais disseminada do trabalho remoto.

Como efeito da pandemia, vislumbramos que as empresas que já adotavam estas
medidas passarão a aderir ao trabalho remoto de uma forma mais ampla e aquelas que
até o período pré-pandemia não tinham experimentado esta forma de trabalho
passarão a olhar com bons olhos para esta alternativa de trabalho não presencial.

Esperamos que esta leitura seja uma jornada agradável e agregadora, e que possamos
assim colaborar para que as relações de trabalho sejam harmoniosas e transparentes.
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Antes da Pandemia

O trabalho remoto não é exatamente uma novidade e já era utilizado em determinados
segmentos, mas principalmente por grandes empresas, que na maioria dos casos estavam
localizadas nas metrópoles.

Era notória uma certa resistência ao trabalho remoto, especialmente pelo temor de que o
empregado longe da presença física de seus superiores não teria um rendimento adequado,
assim como havia uma certa crença de que o home office era na prática o "home off", ou
seja, esta forma de trabalho soava quase como se o empregado estivesse em folga.

Assim, mesmo nas empresas que já experimentavam este modelo dentro de seus
regulamentos e contratos de trabalho, na prática via-se que os cargos mais elevados não
eram entusistas da ideia e os outros empregados preferiam não se arriscar em solicitar o
trabalho remoto por receio de uma reação negativa da chefia, já que poderia ser visto como
alguém que não quer trabalhar.
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Chegou a Pandemia

Veio a pandemia e tudo mudou. Da noite pro dia, a maior parte das empresas teve que
se apressar em aderir ao trabalho remoto, para permitir a continuidade das atividades
empresariais, considerando que os Decretos federais, estaduais e municipais
invariavelmente restringiram demais as possibilidades de trabalho presencial em grande
parte dos segmentos.

A grande maioria das empresas jamais tinha adotado sequer um único dia de home
office para um colaborador que seja, imagine só ter que adotar o trabalho remoto para
todos sem um período de transição? E não é que funcionou!

Creditamos muito à Medida Provisória 927 a implementação de forma rápida e prática
do trabalho remoto, pois esta MP trouxe flexibilizações importantes naquele momento
para que este movimento ocorresse na forma como aconteceu.
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Fato é que muitos enfrentaram dificuldades  de adaptação à nova rotina de trabalho:
conexões de Internet lentas e oscilantes, dificuldades de instalação e acesso remoto ao
servidor das empresas, conciliar atividade domésticas com o trabalho em um mesmo
ambiente, conviver com familiares também em home office, mesas e cadeiras não
preparadas para uma jornada de trabalho de forma ergonômica, além do próprio
estresse inerente ao isolamento social.

No entanto, diante de um mundo VUCA (em inglês, Volatility, Uncertainty, Complexity e
Ambiguity), é assim que as coisas acontecem:
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Passados mais de 6 meses desde o início da pandemia até a data desta edição do e-
book, os dados e pesquisas nos revelam de uma forma bastante contundente que as
empresas conseguiram superar a maioria das dificuldades para o trabalho remoto.

Os profissionais empregados, por sua vez, também conseguiram adaptar suas rotinas  e
sinalizam que não gostariam de abrir mão desta forma de trabalho, não exatamente da
forma como vemos atualmente porém não se empolgam em ter que se deslocar mais
todos os dias para o trabalho presencial.

Podemos assegurar que A PANDEMIA MUDOU A PERCEPÇÃO DO HOME OFFICE, e isso
certamente irá impactar de modo bastante profundo as relações de trabalho.
Passaremos a conjecturar sobre um ambiente projetado para uma cenário pós-
pandemia, onde a realidade de uma vacina se aproxima e o controle de novos casos,
com queda vertiginosa em novos infectados se torna palpável.

TRABALHO REMOTO ANTES, DURANTE
E DEPOIS DA PANDEMIA 05



Adeus Pandemia

Não é possível definir ao certo quando poderemos falar com segurança no tempo  "pós-
pandemia". Contudo, podemos nos sentir otimistas com base nas diversas vacinas em
estágio de testes finais, na melhor compreensão sobre o comportamento do vírus para
os tratamentos de casos graves e nos níveis mais controlados de novos casos.

De uma forma mais jurídica, também consideramos que o fim do estado de calamidade
pública está previsto para 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 6.

Com estas premissas, já é hora de projetar o futuro.

Vocês leitores enxergam que o trabalho remoto não terá mais espaço nas rotinas de
trabalho em um cenário de não pandemia?

A seguir, mostraremos a nossa ótica sobre o tema:
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Webinários, lives, inúmeras reportagens e notícias demonstram de modo muito
consistente que apesar desta transição ter ocorrido em "modo beta" e de uma forma tão
disruptiva, as coisas funcionaram bem, de um modo geral. Vejamos algumas evidências
que corroboram essa visão:
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Portanto, existe uma expectativa de retenção e ampliaçao do trabalho remoto, com base
em dados que mostram que 80% dos Gestores aprovado o home office, o mito da perda
de produtividade foi superado, a grande maioria dos empregados deseja continuar em
home office e em torno de 25% dos postos de trabalho no país são viáveis para o home
office.
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Conforme se pode verificar, concluímos este capítulo de nosso e-book com a convicção
de que as empresas - pequenas, médias e grandes - irão manter a política de trabalho
remoto mesmo após o fim da pandemia.

A expectativa é que não exatamente funcione da mesma forma como temos visto
durante o cenário de pandemia, até mesmo porque o fator isolamento social já estaria
superado.

Notamos uma tendência de que para as posições que sejam compatíveis com o trabalho
remoto, as empresas passem a adotar Políticas internas mais amplas prevendo este
forma de trabalho, em grande parte dos casos de forma híbrida - 1 ou 2 vezes na
semana  - e em outros casos até mesmo de forma integral, podendo até chegarmos
ao nível do officeless (empresas sem um espaço físico para o trabalho diário) em alguns
segmentos.

Com base neste contexto, vamos falar então dos impactos jurídicos dessa nova
realidade.
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Teletrabalho e home office não são sinônimos. Preferimos assim a utilização do termo
trabalho remoto para se referir a todo trabalho que é realizado de forma não presencial
nas dependências da empresa, mas que também seja aquele trabalho externo de campo,
que aí já seria outra situação.

O teletrabalho é o termo usado pela legislação trabalhista para quem trabalha fora do
ambiente da empresa e sem controle de jornada, sendo regulamentado pela reforma
trabalhista de 2017.

Já o home office pode ser realizado por determinado período de tempo, manter certa
periodicidade ou ocorrer eventualmente fora do ambiente de trabalho. Por exemplo, o
empregado pode trabalhar de casa uma ou duas vezes por semana, ou durante a
quarentena e depois retornar ao escritório.
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Nesta perspectiva, podemos dizer que o teletrabalho é a atividade contínua e rotineira
fora das dependências da empresa, enquanto que no home office esta rotina seria
apenas eventual.

Aliás, o termo home office é algo que se popularizou, mas digamos que,
conceitualmente, não seria o mais correto em se dizer. Quando se trabalha
necessariamente de sua residência, o termo adequado seria o home based.

O home office, por sua vez, poderia ser praticado de qualquer lugar que não o ambiente
da empresa, por exemplo de um coworking, de um quiosque na praia, de uma cafeteria,
ou todo e qualquer lugar onde for possível manter regularmente as atividades
laborativas.

Portanto, o teletrabalho está mais para uma das espécies do home office, por assim
dizer, diferenciando-se deste em razão das regras sobre ausência controle de jornada
(no teletrabalho) e preponderância de atividades não presenciais (também no
teletrabalho).

HOME OFFICE E TELETRABALHO 
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TELETRABALHO HOME OFFICE

controle de
jornada

anotação 
em CTPS

frequência do
trabalho 
remoto

como instituir

em regra, não possui controle de
jornada - artigo 62, , III da CLT

em regra, a jornada é
controlada, salvo se cargo de
confiança

necessariamente por aditivo
contratual

política interna da empresa, mas
recomenda-se também
promover aditivo contratual 

anotar condição de
Teletrabalhador em CTPS

sem necessidades de anotações
em CTPS

preponderantemente fora das
dependências do empregados.
Exemplo: apenas vai à empresa
1 vez por semana para reuniões
ou tarefas específicas

esporadicamente ou por
pequenos períodos fora das
dependências do empregador.
Exemplo: 1 ou 2 vezes na
semana

RESUMO
DAS

DIFERENÇAS



VANTAGENS PARA AS EMPRESAS

Os estudos e as opiniões  dos especialistas apontam invariavelmente par uma mesma
direção:  o trabalho remoto favorece a produtividade.

Ao eliminar uma série de atos preparatórios e minimizando os períodos que o
profissional precisa se deslocar antes e após a jornada, o tempo produtivo é muito
maior e as energias não se dissipam com as tarefas necessárias para que o
colaborador esteja nas dependências do empregador.

Além disso, eliminam-se as conversas cruzadas com colegas 
sem  relação com trabalho, o famoso cafezinho e outras quebras  de raciocínio.

Performance
do Colaborador

E as reuniões para questões do cotidiano acabam sendo mais
pontuais, menos demoradas e mais efetivas quando realizadas
remotamente.

+ 1 3 %   
produtividade

Fonte :http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI318576-17770,00-TRABALHAR+DE+CASA+AUMENTA+A+PRODUTIVIDADE+APONTA+PESQUISA.html
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VANTAGENS PARA AS EMPRESAS

Ao adotar de uma forma mais abrangente o trabalho remoto,  existem interessantes
efeitos em torno dos custos fixos para a manutenção dos espaços físicos.

O custo com aluguel de imóveis é dos custos fixos mais altos das empresas,
especialmente nas metrópoles. Além disso, os custos com energia, água e ar
condicionado, bem como aqueles para a própria manutenção do local.

Redução
de Custos com
 Estrutura Física

Com uma maior adesão ao trabalho remoto, as empresas
podem baratear suas operações, pois não mais precisariam
de espaços tão grandes, podendo assim reduzir
substancialmente todos estes custos que acima citados.

4 3 , 6 5
S P

preço médio R$ por m² do
aluguel comercial

3 1 , 3 5
C a m p i n a s
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VANTAGENS PARA AS EMPRESAS

Outro aspecto interessante para destacar é a possibilidade das empresas
economizaram com certos benefícios.

O vale transporte é um exemplo claro de economia pela adoção ampla do trabalho
remoto. Citamos também em alguns casos o auxílio-combustível e a própria
necessidade em muitas vezes de ter que arcar com custos com estacionamento.

Redução
de Custos com Benefícios

Estas economias já poderiam fazer frente a uma ajuda de custo
para um pacote de Internet, energia e água que poderia
acarretar de despesas adicionais com  a adoção do trabalho
remoto.
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VANTAGENS PARA AS EMPRESAS

O trabalho remoto é uma forma bastante eficaz de reduzir drasticamente o
absenteísmo.

As principais causas do absenteísmo são: problemas de saúde, dificuldades com a
mobilidade urbana, imprevistos de última hora e a desmotivação com o trabalho.

Consideramos que o trabalho remoto tem potencial para atuar 
como um antídoto para todos estes itens elencados. 

Redução
do Absenteísmo

Os profissionais em trabalho não presencial estão menos
sujeitos aos imprevistos, dependem menos de fatores externos
imprevisíveis como é o trânsito, provavelmente se motivarão
mais com a possibilidade de trabalhar de sua própria casa,

5 %   
absenteísmo diário

médio no Brasil
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VANTAGENS PARA AS EMPRESAS

3 1 . 3 6 2   
processos na Justiça
do Trabalho desde

2015 sobre este tema

Redução dos
Acidentes  de
Trajeto

Com a queda da Medida Provisória 905, que havia abolido os acidentes de trajeto, esta
questão volta a ganhar relevo e preocupar novamente as empresas.

A judicialização decorrente de acidentes ocorridos no percurso residência-trabalho e
trabalho-residência é uma realidade que pode ser evitada com a maior adoçao
esperada do trabalho remoto.

Em casos com assunto em discussão, os trabalhadores
geralmente pleiteiam indenização por danos morais e materiais
e a estabilidade provisória, pois o acidente de trajeto é tido
como equiparado ao acidente de trabalho e por isso se o
empregado ficar mais de 15 dias afastados com benefício B-91
terá uma estabilidade de 12 meses pelo menos.
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VANTAGENS PARA AS EMPRESAS

Não há dúvidas de que a implementação de políticas ampla de
trabalho remoto é capaz de gerar uma melhora na imagem da
empresa perante seus stakeholders.

Levanta-se uma bandeira de empresa inovadora e moderna,
alinhando-se aos grandes players do mercado.

Melhoria da
Imagem e 
 Reputação
Empresarial

Além disso, há uma contribuição direta para o meio ambiente, uma vez que haveria
uma redução significativa nas escala de deslocamentos, o que geraria menos poluição
e congestionamentos.

18

Pesquisam indicam que o custo com o congestionamento no
país soma perdas de R$ 267 bilhões por  ano, o que
corresponde a cerca de 4% do Produto Interno Bruto (PIB)
do Brasil. (fonte Summit Mobilidade Urbana 2019)



VANTAGENS PARA AS EMPRESAS

Reteção de Talentos 
e Mão-de-Obra Qualificada

Até o início da pandemia, um dos pontos mais decisivos para uma definição de uma
vaga de empresa era a questão da distância do trabalho para a residência do
empregado. Com a adoção do trabalho remoto, e neste caso, em especial do
Teletrabalho, isso tende a ser mais relativizado e inclusive  gerar um efeito interessante
no mercado imobiliário

Com uma vaga a ser preenchida por Teletrabalhador, nada
impede da empresa estar sediada na região Sul e o profissional
ser um super talento que reside no Acre, por exemplo.

Há, portanto, mais espaço para acesso à mão-de-obra
qualificada, onde quer que ela esteja e que o trabalho remoto
passa a funcionar como uma ferramenta de retenção de
talentos.
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VANTAGENS PARA OS EMPREGADOS 

Quanto tempo de nossas vidas é gasto em tempo improdutivo em deslocamentos,
sobretudo para o trabalho, em horas de pico de manhã e no final do dia?

Com a eliminação destes períodos improdutivos, podemos nos
dedicar a outras atividades mais importantes, conseguir com que
o dia renda mais e que seja possível realizar mais coisas que são
realmente importantes para nós.

O trabalho remoto desempenha um papel importantíssimo 
nesse ganho de qualidade de vida e consequente redução do
estresse inerente ao trânsito e custos com esses deslocamentos.

Redução do
Estresse e Custos
Com Deslocamento
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3 2  d i a s  p o r
a n o

tempo gasto pelo
brasileiro no trânsito



VANTAGENS PARA OS EMPREGADOS 

O dia rende mais com o trabalho remoto, afinal, imediatamente com o término do
expediente é possível já estar ao lado dos familiares, cachorros e do seu ambiente
favorito. Esta melhora no convívio familiar certamente possui impacto positivo nas
relações de trabalho, uma vez que o bem-estar do profissional irá refletir em um melhor
desempenho de suas atividades.

Importante ponderar que no momento de pandemia existe um 
"family office", ou seja, com vários membros da família em 
home office contínuo e em ambiente de isolamento social.

Em tempos sem pandemia, não é o que veremos, de modo que 
o trabalho remoto poderá ser melhor aproveitado e causar
menos desgastes que aquele experimentado em pandemia.

Melhora no
Convívio Familiar
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VANTAGENS PARA OS EMPREGADOS 

Ao sair de casa para o trabalho, lá se vai um dinheiro para combustível ou transporte
público, uma outra fatia também é gasta com muitas refeições sem qualidade fora de
casa, gerando ainda recorrentes gastos com lanches, cafezinhos e guloseimas, sendo o
home office mais apropriado para que o trabalhador consiga melhor gerenciar as suas
despesas com alimentação.

Além disso, há uma forte tendência de redução de despesas com
vestuário e lavanderia para os empregados adeptos do trabalho 
remoto frequente.

Mesmo se considerarmos possíveis aumentos de despesas em 
outras frentes como água, luz, internet, relacionados ao trabalho
em casa, o saldo é extremamente favorável à diminuição total 
das despesas.

Economia
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O trabalho remoto é mais econômico. Há um salto significativo na qualidade de vida
dom empregado com a adoção da cultura do home office.

Elencando todas as vantagens já citadas anteriormente, vemos que o empregado
consegue aglutinar mais atividades em seu lazer e crescimento profissional e pessoal em
comparação ao trabalho presencial, como efeitos direitos da eliminação do trânsito e
deslocamentos, economia, maior produtividade no trabalho e socialização com a família.

Há uma alta probabilidade da criação de um círculo virtuoso
formado por esses benefícios na vida do empregado e a 
contrapartida que ele pode gerar em sua performance no
trabalho.

Qualidade de Vida
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VANTAGENS PARA OS EMPREGADOS 

O trabalho remoto permite que o empregado tenha mais flexibilidade no trabalho, uma
vez que a sua rotina e tarefas acabam ganhando mais autonomia em comparação à vida
dentro do escritório, onde há um alto fluxo de trânsito de pessoas, pausas por
distrações com colegas de trabalho e paradas indesejadas do trabalho.

Em sua rotina fora do ambiente do empregador, o empregado deve desenvolver mais
habilidades no controle do tempo e gerenciamento de tarefas, mas colhe como 
contrapartida um melhor aproveitamento do seu tempo,  sendo
mais avaliado com base em sua entrega em si do que do tempo 
que está diante do monitor muitas vezes presencialmente 
de corpo apenas.

Flexibilidade
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T e l e t r a b a l h o
Art. 6º Não se distingue entre o trabalho
realizado no estabelecimento do
empregador, o executado no domicílio do
empregado e o realizado a distância, desde
que estejam caracterizados os
pressupostos da relação de
emprego.    (Redação  dada pela Lei nº
12.551, de 2011)

Parágrafo único.   Os meios telemáticos e
informatizados de comando, controle e
supervisão se equiparam, para fins de
subordinação jurídica,   aos meios pessoais e
diretos de comando, controle e supervisão
do trabalho alheio.

Capítulo II
Da Duração do Trabalho

Art. 62 - Não são abrangidos pelo regime
previsto neste capítulo:         
 
III - os empregados em regime de
teletrabalho.

CONTROLE DE JORNADA:
NECESSÁRIO OU NÃO?
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T e l e t r a b a l h o

CONTROLE DE JORNADA:
NECESSÁRIO OU NÃO?
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Base Legal na CLT

CAPÍTULO II-A
DO TELETRABALHO

Art. 75-A.  A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o
disposto neste Capítulo

Art. 75-B.  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.               

Parágrafo único.  O comparecimento às dependências do  empregador para a realização de
atividades específicas que exijam a presença do  empregado no estabelecimento não
descaracteriza o regime de teletrabalho.



CONTROLE DE JORNADA:
NECESSÁRIO OU NÃO?
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Com o advento da reforma trabalhista que
incluiu no artigo 62 da CLT o inciso III, os
empregados em regime de teletrabalho
não estão abrangidos pelo capítulo II que
trata da duração do trabalho. 

Assim, os empregados em regime de
teletrabaho não precisam registrar a
jornada de trabalho e não possuem direito
a horas extras.

Entretanto, com omedida de boa prática
imporatante avaliar a possibilidade de
manter controle de jornada para mitigar
riscos

T e l e t r a b a l h o

Via de regra, tratado da

mesma maneira do trabalho

presencial, devendo existir

controle de jornada, salvo se

cargo de confiança.

H o m e  O f f i c e



RECOMENDAÇÕES ERGONÔMICAS
BÁSICAS 28

Art. 157 - Cabe às empresas:                

I - cumprir e fazer cumprir as normas
de segurança e medicina do
trabalho;                 

II - instruir os empregados, através de
ordens de serviço, quanto às
precauções a tomar no sentido de
evitar acidentes do trabalho ou
doenças ocupacionais;                     

Base Legal na CLT

Art. 75-E.  O empregador deverá instruir
os empregados, de maneira expressa e
ostensiva, quanto às precauções a tomar
a fim  de evitar doenças e acidentes de
trabalho. 
            
Parágrafo único.   O empregado deverá
assinar termo de responsabilidade
comprometendo-se a seguir as instruções
fornecidas pelo empregador. 



RECOMENDAÇÕES ERGONÔMICAS
BÁSICAS 29

Umas das maiores preocupações existentes no regime de teletrabalho diz respeito
aos riscos ergonômicos. 

Desta forma, algumas recomendações básicas precisam ser expostas:

Utilização de cadeira que tenha suporte para as costas e estofamento.
Sentar-se sobre toda a extensão do assento, mantendo as coxas totalmente apoiadas na
cadeira, a fim de garantir uma boa distribuição do peso.
Monitor sempre na mesma altura dos olhos.
Mesa com tamanho suficiente para permitir a livre movimentação das pernas e abrigar o
material necessário para realizar as tarefas.
Postura quando usar o teclado.
Costas retas, mantendo a coluna na curvatura normal.
Ombros relaxados, com os cotovelos junto ao corpo.
Joelhos dobrados em um ângulo de, no máximo, 90°para não impedir a circulação
sanguínea.
Pulsos na posição neutra ou reta ao digitar.



Posição das pernas

RECOMENDAÇÕES ERGONÔMICAS
BÁSICAS 30

Ao telefone



Monitor muito alto Monitor muito baixo

Torcer o pescoço e o
tronco

Altura ideal

RECOMENDAÇÕES ERGONÔMICAS
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Com o monitor em
posição muito baixa
há tendência a
escorregar o corpo
para frente e para
baixo   na cadeira
para  liviar a tensão
da nuca e costas.
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RECOMENDAÇÕES ERGONÔMICAS
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Importante que o empregador adote na Política de
Trabalho Remoto regras claras, expressas  e  em
atendimento à NR-17, lembrando ainda de obter
registro documentado de que realmente orienta,
fiscaliza e treina os empregados sobre as regras
de ergonomia.

Imprescindível que o empregado assine um termo
de responsabilidade, que comprove que conhece
os riscos, que foi orientado pela empresa e se
compromete a seguir as informações dadas.
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No trabalho remoto, existe uma preocupação
que é  uma linha divisória quase invisível
quando se fala em vida pessoal e profissional,
uma vez que o trabalho acaba sendo
desempenhado no mesmo ambiente em que se
reside, e a facilidade de acesso à informação é
tentadora para o empregado e o empregador.

Os empregados precisam manter um equilíbrio
para conseguirem se desligar do trabalho e viver
sua vida privada.
 
Assim, urge o direito à desconexão, que precisa
ser enfrentado pela empresas de modo a evitar
transtornos como o burnout.

Por mais difícil que possa parecer,
empregados podem sofrer acidentes
de trabalho ou desenvolverem
doenças ocupacionais trabalhando em
casa. 

Desta forma, um grande desafio para
as empresas é fornecer orientações
ergonômicas suficientes para se
resguardarem caso algum empregado
sofra alguma enfermidade por esforço
repetitivo ou sofra algum acidente
durante o expediente.

Direito à Desconexão

Doença Ocupacional e 
Acidente durante o expediente
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A empresa deverá definir por escrito as regras
quanto ao fornecimento dos equipamentos e
reembolso de despesas havidas pelo
empregado para execução do trabalho remoto..

Se houver comprovação de acréscimo de
despesas com internet, luz e água, recomenda-
se que a empresa reembolse despesas ou ainda
pense em adotar uma ajuda de custo, devendo
cuidar de relacionar em detalhes os valores com
as despesas para não ter o risco de futuramente
o empregado alegar que se trata de verba de
natureza salarial.

A empresa deve adotar mecanismos
extras para o controle de suas
informações, a fim de que dados
confidenciais internos ou de terceiros não
sejam acessados ou transmitidos longe
dos olhos do empregador, em especial
agora com a LGPD, que também poderá
gerar a judicialização pelo indevido
tratamento de dados pessoais.

Despesas / Ajuda de Custo

Segurança da Informação

Controle de Jornada
Necessário analisar cada caso antes de
pensar em deixar de controlar a jornada, a
fim de verificar se realmente aquela
situação se encaixa como uma hipótese
de Teletrabalho ou Home Office.
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1 - ANÁLISE DA 
VIABILIDADE

2 - PLANEJAMENTO

Compreensão do perfil da
empresa e avaliação das
condições para a 
 implementação do novo
modelo de trabalho. 

Recomendado um trabalho
conjunto entre RH, Jurídico e ,
Gestor de áreas afetadas.

Nesta etapa, será escolhido o
modelo de trabalho remoto a
ser aplicado.

Desenho de todos os
documentos jurídicos 
 necessários para a
implementação do
modelo de trabalho
remoto a ser adotado.

3 - ESTRUTURAÇÃO
Apresentação dos
documentos jurídicos
elaborados e validação
com os setores
envolvidos.

4 - EFETIVAÇÃO
 E EVOLUÇÃO
Realização de treinamentos
e implantação do novo
modelo de trabalho de
forma gradual, analisando
aderência e necessidade
de ajustes até atingir todo
o público definido no
planejamento.




