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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Nesta 64ª edição do Fórum de TIC, representantes da Dataprev, Serpro, Banco 
do Brasil, além da Ferreira Rodrigues Sociedade de Advogados e OI, discutiram 
importantes temas acerca da possibilidade de jornada de trabalho alternativa. Nos 
debates, abordaram questões práticas e legais sobre Teletrabalho e acesso remoto. 
O Serpro foi o primeiro órgão do governo que implantou essa modalidade de traba-
lho no Brasil. Com o avanço da tecnologia, novas maneiras de relações de trabalho 
estão sendo pesquisadas e avaliadas pelas empresas. Esse foi o objetivo das apre-
sentações, compartilhar experiências e, principalmente, olhar para o futuro com a 
certeza que tecnologia e trabalho caminham na mesma direção.

Boa leitura!



Sumário

Introdução
Sérgio
Dataprev

Teletrabalho em Organizações Públicas - Aspectos Gerais 
Joselma Oliveira Goulart
Serpro

Gestão de Pessoas no Teletrabalho 
Carlos Alberto Araújo Netto
Banco do Brasil

Aspectos Jurídicos do Teletrabalho
Wolney Tadeu Ferreira
Ferreira Rodrigues Sociedade de Advogados

A Segurança da Informação no Teletrabalho 
Julio Cesar Ribeiro
Serpro

Tecnologia como Suporte ao Teletrabalho 
Ana Mariah Brandão de Carvalho
OI

6

39

24

52

7

68



Sérgio
Dataprev

Introdução

Obrigado a todos, a todas. Dizer que já são 64 fóruns desde 2009, 2010 que 
a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) faz o 
fórum de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC). Os temas são os mais 
variados possíveis, com ênfase em tecnológica. A questão do teletrabalho está 
incluída no plano de ação da Dataprev.

Um dos resultados do plano de ação da Dataprev é exatamente a discussão so-
bre alternativas de jornadas de trabalho. Uma das que estamos discutindo, pa-
trocinada pela diretoria de pessoas, a Doutora Janice, é exatamente a questão do 
teletrabalho, além do banco de horas, da tentativa de discussão sobre manter 
exceção, essas coisas todas.

Então nós perseguimos esse debate e é muito importante socializar, ouvir as 
experiências e afeição própria. Ele é um fórum informal, então nós temos evi-
dentemente o nosso roteiro, os nossos convidados, a nossa ideia é na faixa de 
40 minutos de apresentação e 20 de debate.

Temos duas apresentações agora na parte da manhã. Gostaria de, primeiro, 
agradecer a Doutora Simone pela formatação desse fórum, e ao Doutor Ivanil-
do, coordenador do nosso jurídico, que fez todo esforço para que esse fórum  
fosse possível.

Nossa intenção é fazer essa troca de informação e estamos bem inclinados 
em fazer todas essas discussões sobre jornada alternativa, acompanhando  
o momento e, chegando mais pessoal, aproveitar as alternativas que estão sen-
do colocadas.

Lembrando a todos, esse fórum é transmitido pela nossa rede interna para todos 
os estados, pelo nosso sistema de videoconferência. Então eu gostaria inicial-
mente de convidar a Doutora Joselma Oliveira Goulart.

A Doutora Joselma ela é graduada em administração de empresas, economia e 
um mestrado em engenharia de produção. Ela é diretora regional da SOBRATT, 
que é Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade. Então é isso, vou pas-
sar para a Doutora Joselma, 40 minutos, tem uma apresentação, depois abrimos 
para perguntas, para o debate. Obrigado.
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Teletrabalho em Organizações Públicas - 
Aspectos Gerais

Joselma Oliveira Goulart 
Serpro

Bom dia. Antes de fazer parte da integração da SOBRATT, sou também fun-
cionaria do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) há 30 anos. 
Entrei lá adolescente. O Serpro foi o primeiro órgão do governo que implantou 
essa modalidade de trabalho no Brasil. Sou pioneira nisso, eu implantei esse 
programa no Serpro. Escrevi um livro sobre isso e vou deixar até aqui alguns 
exemplares, para sortear entre vocês no final.

No último capítulo do livro tem o resultado do projeto piloto do teletrabalho. 
Quando comecei no Serpro, em 2005, tinham pessoas que não sabiam nem o 
que queria dizer teletrabalho.

O que é teletrabalho? Você imagina o que é, mas eu tenho certeza que tem al-
gumas pessoas hoje em dia que não sabem. Teletrabalho é home office? Smart 
office? É tudo isso misturado? Mas o que é um teletrabalho mesmo?

Prefiro começar com uma das definições de teletrabalho. Existem várias, se 
você perguntar para aquele fofoqueiro do Google, ele vai trazer uma porção para 
vocês de definições de teletrabalho.

O interessante é nos basearmos no seguinte: que é o trabalho realizado em lu-
gar distinto do ambiente físico da sua organização e utilizando tecnologia. Tec-
nologia e teletrabalho são sinônimos, não existe tecnologia sem teletrabalho, 
não existe teletrabalho sem tecnologia.

Depois que a tecnologia surgiu, você pode realizar várias atividades onde você 
está.  Teletrabalho é desempenhar a minha atividade desde que ela seja passível 
de ser realizada remotamente, certo? Mas eu tem médico que hoje faz cirurgia 
por videoconferência.

Mas quem vai atender um telefone, tem que estar presencial. Quem vai atender 
pessoas, conversar com pessoas, resolver problemas, que envolvem pessoas e 
sentimentos não consegue fazer remotamente.

Mas daqui a pouco conseguiremos tudo isso, porque hoje a videoconferên-
cia aproxima muito você. Então o teletrabalho é exatamente você realizar a  
sua atividade de forma remota, mas desde que não seja passível de ser realiza-
da remotamente.

Então isso fica bem claro, então qualquer outra definição ela se encaixa, só mu-
dam algumas palavras, mas elas falam as mesmas coisas. Agora olha só, aí eu 
lembro do que estava falando com vocês, sobre tecnologia, eu não consigo tele-
trabalho, eu não consigo implantar o teletrabalho na minha organização se não 
olhar exatamente recursos tecnológicos.

São três tipos de recursos que eu preciso ter eles bem claros e definidos antes 
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de implantar uma modalidade de trabalho denominada teletrabalho, ou seja, 
uma forma de desempenhar minhas atividades diferente da tradicional.

Então o que é o teletrabalho? É uma modalidade de trabalho. Mas eu vou criar 
um novo cargo dentro da minha organização? Não, ah eu vou ter que mudar 
todas as minhas…? Não, vou criar uma especifica para o teletrabalhador, en-
tendeu?

É especifica para ele. Quando eu comecei o programa teletrabalho no Serpro, 
realmente não tínhamos legislação nenhuma no Brasil, mas mesmo assim nós 
nos embasamos no artigo 6º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Em 15 de novembro de 2011 a nossa CLT foi alterada e o artigo 6º, hoje,  con-
templa o teletrabalho. O Serpro e a Dataprev são empresas públicas regidas 
pela CLT. Nós já estamos com um projeto na Câmara, e eu to fazendo parte dele, 
para alteração do artigo 9 da lei 8.112.

Vamos conseguir também, claro. Mas é bem mais fácil, é bem mais tranquilo 
você implantar para um órgão que é regido pela lei 8.112, porque é por meio de 
portaria interna, e se o Tribunal Superior do Trabalho (TST) já tem uma portaria, 
para que eu vou criar uma outra?

Vou me respaldar na Portaria do TST. Hoje eu tenho legislação que me respal-
da implantar algo do Ministério do Trabalho. Aí as coisas que eu tenho que ver 
antes de implantar, são primeiro: recurso tecnológico, como que vou fazer, vou 
tentar o teletrabalho, o que eu vou fazer?

Eu vou ceder um equipamento? O equipamento é do próprio funcionário? Tudo 
isso tem que ser bem discutido e fechado antes de começar a implantar o tele-
trabalho. Tudo bem, remoto, mas eu vou ter uma impressora especifica para o 
teletrabalhador, um scanner especifico para ele?

Eu tenho que definir isso, porque ele tem que imprimir o documento dele, ele 
pode vir buscar depois, mas tem que ter um lugar especifico, ele tem que saber 
disso, as coisas têm que estar organizadas. Se for bagunçada,  fracassa no pro-
jeto piloto.

E a primeira recomendação que nós damos a empresa que vai implantar o te-
letrabalho é: faça um projeto-piloto,  use indicadores, apresente resultados, 
porque eu vou falar uma coisa para vocês, todos os órgãos que fizeram isso, 
implantaram projeto-piloto e entregaram resultados, os resultados foram ex-
celentes. Não tem como não ter o teletrabalho hoje nos órgãos, seja ele qual for, 
empresa pública ou privada.

O melhor indicador é o da produtividade. É incrível o aumento de produtividade. 
Por isso, nós da SOBRATT ponderamos as empresas que estão implantando 
teletrabalho e estão exigindo que o empregado produza a mais do que o em-
pregado tradicional, isso é normal e vai acontecer normalmente. A média do 
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teletrabalhador para o empregado tradicional é de 30%. O Serpro avançou 45% 
de produtividade, eu não preciso exigir.

O TST exige que o teletrabalhador produza 15% a mais. Não precisa disso. A 
produtividade é um indicador de todos que avaliam. O maior ganho que a orga-
nização tem é o de produtividade, certo?

A parte de estabilizadores, nobreaks, telefonia, tudo isso tem que ta muito bem 
definido. O ramal vai ser no celular? No notebook que você vai precisar de sof-
twares, que evoluem muito rápido no mercado, e cada dia que passa vocês vão 
ter que pagar essas questões de segurança.  O Julio Cesar, que vai falar com 
vocês, faz parte do comitê do projeto piloto do Serpro, e conhece bastante coisa.

Se vou manter um empregado na residência dele, preciso saber se o imóvel dele 
tem espaço suficiente, se tem instalação adequada, se instalação telefônica, 
se é iluminação, se é climatização, se o móvel dele, a cadeira dele ta ergono-
micamente correta, em conformidade com a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).

Várias reportagens passaram sobre o Serpro, na época que estávamos com o 
projeto piloto. O Correio Brasiliense disse que o Serpro implantou o trabalho e 
mostrou uma empregada sentada no tapete no chão, com as pernas dobradas, 
o notebook aqui assim, toda à vontade.

Aí eu falei assim, fulana pelo amor de Deus, cadê a ergonomia? Isso não tem 
como evitarmos, mas  tem que existir uma avaliação de ergonomia e onde o 
empregado assina embaixo dizendo que ele tem realmente aquilo, e que o en-
genheiro de ergonomia da organização está dizendo também o seguinte, ele 
tem isso, tudo bem, então pelo menos a empresa está se respaldando e o em-
pregado também, certo?

Não existe histórico  nem passivo de empregado teletrabalhador com processo 
contra a organização. E fazemos bastante pesquisa o SOBRATT. Não temos isso, 
porque o empregado que é teletrabalhador faz de tudo para dar certo. Ele não 
vai contra porque ele considera que foi a melhor coisa que já aconteceu na vida.

Quem foi avaliado para ser um teletrabalhador não quer abrir mão disso. Então 
eles não fazem nada contra. No Serpro não tem registro de nenhum passivo de 
empregado teletrabalhador contra a organização, mas mesmo assim recomen-
damos que façam tudo direitinho, nunca se sabe, as pessoas e nem do dia de 
amanhã de ninguém.

São esses três recursos, tecnológicos, físicos e humanos, que têm que ser mui-
to bem avaliados, muito bem preparados e muito bem definidos pela organiza-
ção, como vai ser, você tem que definir isso, que você vai ter um programa que 
tende a ter bastante sucesso.

Em relação aos recursos humanos, você tem que ver as relações interpessoais, 
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como que é esse empregado com o chefe, como que é o chefe com ele, como 
que é isso? Ele tem amigos fora da empresa ou só aqui dentro da empresa?

Tudo isso tem que ser avaliado, clientes, como que é a relação dele com cliente, 
ele tem que atender cliente, ele vai atender o cliente em casa, não? Isso tudo  
vai depender de como vocês vão botar essas normas, são os itens que vocês 
tem avaliar.

Familiares: ele tem filhos, esposa, marido, sei lá, pais que moram com ele, fami-
liares que moram com ele, a tia, o primo, sobrinho, ta estudando, fazendo facul-
dade, sei lá, tudo isso tem que ser avaliado, empregados, animais de estimação, 
papagaio, cachorro, periquito, você vai botar o cara dentro do apartamento de 
um quarto com a sogra, com a mãe, não vai botar só a sogra não, com a sogra, 
com a mãe, com o cachorro, com papagaio, com periquito, e aí, você vai botar 
esse cara em casa, esse cara vai enlouquecer.

Esse empregado tem o perfil adequado mesmo? Ele é disciplinado, ele tem or-
ganização, ele sabe disso, a jornada de trabalho, ele cumpre ela?  Nós temos 
flexibilidade na CLT de oito horas diárias, certo?

Então o que fazíamos com o empregado, para ele não ultrapassar as nove horas 
e nem entrar com o processo dizendo o seguinte: estou fazendo hora extra des-
de quando entrei no trabalho, certo, conectado a empresa, então eu só deixava 
ele conectado na empresa nove horas diárias.

A partir do momento que ele conectava, eu começava a contabilizar por aquele 
CPF, pelo certificado digital dele, que tem um certificado digital, depois de nove 
horas que ele estava logado, derrubava ele. Se se ele logou e foi para o banheiro 
tomar banho e não trabalhou, então o problema é dele, mas eu não deixava 
ele conectado na empresa mais de nove horas diárias de jeito nenhum, e isso 
temos como fazer, temos tecnologia para isso, mas tivemos nenhum caso de 
ninguém passar desse horário.

E se ele precisar fazer hora extra? Hora extra tenho que convocá-lo para dentro 
da organização. A hora extra é feita dentro da organização, no Serpro é assim. O 
empregado teletrabalhador não faz hora extra em casa de jeito nenhum.

Qualquer acidente em casa é considerado acidente de trabalho. Por isso que te-
nho que me resguardar, não deixar mais de nove horas, ver o ambiente todinho, 
fazer a parte da ergonomia. Porque para o teletrabalhador, tá na CLT, qualquer 
acidente é considerado acidente de trabalho. O chuveiro explodiu, caiu em cima 
dele, ele escorregou no banheiro, bateu a cabeça no chão? Acidente de trabalho, 
sinto muito, ele é um teletrabalhador, então tenho que olhar tudo isso, ok?

Esses recursos são importantíssimos. Quando começa o teletrabalho a pessoa 
fala assim: vou implantar o teletrabalho, acho que é só dar um notebook para 
um empregado e mandar ele para casa.
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Você não está fazendo a coisa da forma correta, e aquilo tende a fracassar e 
as pessoas a menosprezarem essa modalidade de trabalho. “Vou ser um tele-
trabalhador para ser jogado lá no canto, no escanteio, ninguém nem ligar para 
mim, nem lembrar de mim, não quero não”, então tende a fracassar.

Você não pode fazer assim, tem de dar a devida importância a ele, até porque 
ele pode trazer uma porção de problemas para vocês. Eu fiz aqui um organogra-
ma para poder mostrar para vocês o seguinte: existe um passo a passo, como 
se fosse uma receita de bolo, para você implantar o teletrabalho. Ele ta no livro.

Eu vou implantar o teletrabalho, então a primeira coisa que tenho que fazer, 
como que a organização tem que fazer? Independente da organização, algu-
mas coisas aqui você tem que adequar se você for uma empresa regido pela lei 
8.112. É só a parte de legal que muda. As outras partes não. Recomendamos 
o que deva ser analisado pela organização e com todos os empregados, que se 
crie um comitê, que se faça um projeto piloto com pessoas das áreas envolvi-
das, pessoas da área de infra, pessoas da área de pessoal, recursos humanos, 
recrutamento de processo de seleção, de capacitação, da área de capacitação, 
da área legal, da área normativa e das pessoas, e do processo de avaliação.

Monte um comitê onde eu tenha pessoas que representam cada uma dessas 
áreas. Vai ser muito importante para vocês. A diretoria na área de recursos hu-
manos resolveu experimentar, avaliar a modalidade teletrabalho, a primeira coi-
sa que ela tem que fazer é o seguinte: um edital de seleção.

Nem a diretoria nem a organização podem definir que esse departamento ou 
esse projeto vai ser teletrabalho e pronto acabou. Vai fracassar no começo, a 
primeira coisa, o teletrabalho tem que ser um processo voluntário, as pessoas 
devem se voluntariar, tem que estar livre para isso, é algo novo, é uma quebra 
de paradigma.

 Então, primeiro, faça um edital de seleção, aí nesse edital de seleção vai acom-
panhado um guia, faça um guia, eu tenho o modelo de um guia no livro dizendo 
o que é o teletrabalho. Criamos esse guia a partir do momento que resolvemos 
soltar o edital.

Antes de soltar o edital, fizemos uma pesquisa interna na organização, com um 
e-mail corporativo enviado a todos os empregados com três perguntas: você 
sabe o que é teletrabalho? Você gostaria de ser um teletrabalhador? O que você 
acha do Serpro implantar o teletrabalho?

Estabelecemos uma caixa só para receber essas respostas. Raríssimas foram 
respondidas. Ao invés de responder, os empregados faziam outras perguntas 
em cima daquelas. Nós fomos pegando aquelas perguntas, avaliamos tudo 
aquilo, respondemos as perguntas e criamos um guia com as dúvidas que nós já 
sabíamos que existia dentro da organização.

Soltamos esse guia do teletrabalho junto com o edital, para quem não tinha 
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feito nenhuma pergunta, mas talvez a pergunta dele tivesse incluída ali no guia. 
Tem o modelo do guia no livro.

A diretoria avaliou que só três regiões participariam do projeto-piloto. Teve o in-
vestimento inicial em equipamentos, em avaliação de ergonomia, em avaliação 
psicossocial. Tudo isso era um custo para organização.

Quando fizemos o levantamento do custo, optamos por fazer o projeto-piloto 
em três regiões: São Paulo, Brasília e Rio, onde tem o maior problema de deslo-
camento de pessoas.

A diretoria restringiu o edital  só para esses locais. Claro que  recebemos mi-
lhões de e-mails das outras regiões porque não puderam fazer parte do projeto 
piloto, mas nós pedimos para aguardar.

O projeto piloto teve a durabilidade de seis meses. De dois em dois meses nós 
entregarmos resultados dessa avaliação a diretoria do Serpro responsável. Foi 
muito interessante, porque estávamos o tempo inteiro convivendo com eles, e 
o tempo inteiro eles estavam participando do processo.

Divulgávamos todos os resultados e divulgávamos fotos deles em casa para 
empresa toda, todo mundo sabia que eles eram teletrabalhadores do Serpro. 
Tudo precisa estar bem transparente. O teletrabalho não surgiu para pre-
miar e nem para castigar ninguém, ele não é um prêmio e nem muito menos  
uma punição.

Eles tinham recursos de filmadora para videoconferência. Pedíamos para eles 
enviarem fotos trabalhando. Toda semana, algum teletrabalhador passava uma 
matéria para todo mundo saber onde que ele tava, o que ele tava fazendo. Isso 
é importante.

A empresa tem que estar inserida no processo, senão tendemos a fracassar. 
Nós vemos isso no TST, no Tribunal de Contas da União (TCU). Na Receita Fe-
deral, que ta bem carente desse tipo de informação, eles estão simplesmente 
colocando o teletrabalho, porque eles precisam colocar.

Tem que ter uma portaria dizendo que o empregado agora é mobiliy, home offi-
ce, o empregado é remoto. Eles colocam que o empregado fulano de tal também 
hoje ta caracterizado como empregado remoto e pronto: publica essa portaria.

Não existe uma variação, eles não fizeram o projeto piloto, e olha que nós demos 
consultoria para eles e orientamos eles da mesma forma que estamos falando 
aqui, foram mais de semanas fazendo reunião, que eu fiquei fazendo reunião 
com a área de recursos humanos deles orientando tudo, mas eles acharam que 
não valia a pena.

Como eles tem muitos auditores que sempre trabalham fora, já estão acostu-
mados ao empregado remoto. Então eles só adequaram. Os empregados re-
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motos são os auditores que já estão fora mesmo, já ficam fora da organização.

Não deram importância para a modalidade. Mas quando alterar a lei 8.112 eles 
vão ter que parar um pouquinho e ajustar o que ta sendo feito. Mas o TCU leva a 
sério, muito a sério mesmo o programa dele, é impressionante, o TST também 
tem levado muito a sério o programa deles, avaliando a parte de ergonomia, a 
parte de saúde do empregado,  a produtividade dele.

Depois do guia, a pessoa se candidatou. Já tenho os voluntários. Vou ter que 
primeiro montar toda a minha infra. Ver qual é a configuração adequada, porque 
sempre muda a configuração do software. Elaboro o passo a passo para o em-
pregado teletrabalhador, explicando como que ele vai fazer se tiver um proble-
ma em casa com o equipamento dele. Para qual o número que ele vai ligar, para 
quem, qual é a área que vai atender ele?

No Serpro tinha atendente da CAIS só para o teletrabalho. Quando você atendia e 
colocava o perfil teletrabalhador, o atendimento era VIP porque eles tinham que 
marcar hora, como era o atendimento VIP das centrais de atendimento, então 
você tem que definir tudo isso, dizer para quem ele tem que fazer alguma coisa.

Recomendávamos que as pessoas só se inscrevessem para o teletrabalho se 
tivesse no mínimo dois anos de casa. Pelo menos ele sabia quem era da área de 
recursos humanos que ele tinha que falar, pelo menos saber quais as áreas que 
existiam dentro da organização, no mínimo, ele conhecia a estrutura, como que 
funcionava, então no mínimo isso para ele poder ter respaldo, saber também se 
virar um pouco sozinho.

Colocamos isso do projeto piloto: exigimos que o empregado que fosse volun-
tario tivesse no mínimo dois anos de organização, não entrasse direto. Assim 
ele já ia ter  criado um vínculo com a organização, porque ele tem que se sentir 
empregado da organização, e não se sentiria largado.

Definimos bem os requisitos, conforme está lá na ABNT. O que eu vou avaliar, 
o que eu vou abrir mão? Por que nós colocamos isso aqui? Porque tinha gen-
te que tinha uma casa superchique, maravilhosa. Ninguém queria essa cadeira 
azul com essa mesinha bege na casa dele, então nós definimos o seguinte: se o 
empregado tivesse o mobiliário  nós só iríamos exigir que estivesse dentro dos 
padrões da norma, ponto.

Por isso que a parte do requisito de ergonomia do teletrabalho também tem 
que estar definido. Tenho que dizer o que posso, o que não posso, o que é obri-
gado. Por exemplo, a estação de trabalho dele era obrigado o Serpro ceder, es-
tava lá nos requisitos, mas tudo isso é ajustado e negociado junto com diretoria 
e o comitê.

Depois vem o processo de seleção. Eu tenho tudo isso, essa estrutura, esse re-
curso. Não posso criar o teletrabalho antes de definir isso. Aí eu vou para o pro-
cesso de seleção, a ficha de inscrição do empregado, avaliação das atividades.
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Por que tem avaliação de atividade? Porque nem toda atividade daquele cargo 
é passivo de ser humanamente realizada, aquilo que eu falei no início, então te-
nho que avaliar. Todos os cargos têm as atividades dele. Só 1% da atividade da-
quele cargo pode ser remotamente realizada, desculpa, mas o seu cargo, você 
não vai poder se inscrever, você não é apto, você não está apto a se candidatar 
ao teletrabalho porque o seu cargo exige 90% da sua presença na organização.

Existem várias regras, mas vocês têm avaliar as atividades. Mas tem uma for-
mula que você tem como avaliar, é uma receita mesmo, receita de bolo. Esse foi 
um mestrado que fizemos, esse projeto de avaliarmos atividades passivamente 
que podem ser realizadas remotamente.

Para que redação no processo de seleção? Eu estou fazendo um e-mail, uma 
nota técnica ou uma proposta comercial para o meu cliente, aí eu falo assim 
para o Bruno: o que você acha disso aqui, está legal?

Só que em casa você não vai ter o Bruno lá, entendeu? Então você tem que no 
mínimo saber escrever, gente, e hoje com a tecnologia, com o computador, com 
o Google, com os corretores ortográficos, nós somos péssimos para escrever. 
Eu vejo isso pelos meus alunos. Não temos mais o habito de escrever e nem de 
ler. Lemos livros técnicos, lemos no computador, ainda vai lendo assim, pesqui-
sando por palavras chaves.

Porque tem banco de dados textual para lidar com palavras chaves. Eu preciso 
que saiba ler e escrever alguma coisa porque vai estar sozinho escrevendo para 
o cliente, e não vai ter o Bruno do lado para poder perguntar se está legal.

A avaliação psicossocial, olha só, o Bruno chegou em Brasília há três anos. 
A família não veio. Ele não conhece ninguém daqui. E aí, eu vou tacar o Bru-
no sozinho dentro da casa dele? Eu não vou fazer isso, isso é uma das ações  
psicossocial.

O momento da avaliação psicossocial envolve também a parte dos familiares. 
Quantas pessoas estão envolvidas no processo dele? São esses cuidados. Exis-
te um manual do psicólogo que é criado só para o teletrabalho. Para avaliação 
psicossocial, eu tenho um modelo e temos que publicar isso nas áreas. Nós te-
mos documentos e normas internas  no site, no portal.

O que é a avaliação psicossocial? Cria um manual, deixa o claro que você ta fa-
zendo. Transparência é a palavra chave para todo o processo. O que é o parecer 
psicossocial, como que eu faço isso? Apto ou não apto. Não tem meias palavras. 
Já disse no manual o que tornava você apto ou não apto.

O processo de capacitação. Por que eu tenho que capacitar o empregado tele-
trabalhador? O Bruno é legal para caramba aqui, mas ele não sabe administrar o 
tempo dele de jeito nenhum, toda hora tenho que dizer para ele: Bruno, horário 
de almoço, ta na hora de embora.
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Tem até o curso de administração de tempo. Nós, do Serpro, fizemos essa capa-
citação em EAD. É preciso deixar bem claro que o fato de você estar se candida-
tando não quer dizer que você ganhou tudo sobre teletrabalho. Você não pode 
simplesmente achar que você precisa ficar em casa porque tem filhos pequenos 
e não consegui empregada direito, ou está com o  marido doente em casa e 
precisa estar mais presente.

Não pode pensar que vai teletrabalhador porque tem um cursinho aqui dizendo 
o que é  ser um teletrabalhador. Tem todos esses cursos na universidade corpo-
rativa do Serpro, com acesso seguro. Tem um cursinho sobre segurança básica 
para teletrabalho, que explica o que ele pode, e o que ele não pode.

No curso tem administração de tempo, e ferramentas de gestão para chefia 
imediato. Chefia imediato é o telegerente, porque os empregados do Serpro se 
auto intitularam os “telemanos”, e os chefes “telegerentes”.

Eles todos saíram colocando nomes para eles, dando nomes para eles, os che-
fes, telecolegas, vocês morrem de rir. Falam assim, telecolegas, telemanos que 
são os clusters trabalhadores e o telegerente.

Se alguém é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso do trabalho, esse al-
guém é o chefe imediato. Esse cara ele vai dizer assim: deu tudo certo, continua, 
ou esse cara vai dizer assim: não dou conta disso, isso é uma palhaçada, eu não 
sou pago para aprender a administrar dois tipos de pessoas, a pessoa presen-
cial e pessoa a distância e não sei o que, e não quero nenhum funcionário tele-
trabalhador, então no meu departamento não adianta nem se inscrever porque 
eu não vou autorizar.

Em todos os locais que temos conhecimento de implantação do teletrabalho, o 
cara mais problemático para gente é a pessoa que, ou a colocamos  do nosso 
lado como parceirão ou então você não vai ter sucesso, de jeito nenhum.

No processo de seleção, um dos requisitos do edital é você só poder se inscre-
ver se o seu chefe imediato autorizar. Você não pode excluir o chefe imediato 
do processo porque ele pode condenar o teu programa. Vai botar aquele em-
pregado que ele quer bem longe dele, ou então aquele que é amigo porque quer 
ajudar. Por isso, tenho que ter ferramentas de gestão para esse cara e ele tem 
que querer.

No TST, hoje, estamos tendo sucesso pelo seguinte: os chefes imediatos foram 
escolhidos a dedo. Eles compram a ideia. Estão cobrando o tempo inteiro da 
área de recursos humanos providências, mudanças e divulgação do processo.

No processo legal precisamos de um aditivo ao contrato de trabalho nacional. 
Porque nós fizemos avaliação em Campinas, e o Serpro não tinha regional na 
época e  tivemos de criar.

Em Campinas nós alugamos uma sala e fizemos um centro satélite. Muitas pes-
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soas que moravam na região demoravam cinco horas para chegar no Serpro, 
em Socorro, em São Paulo, e essas pessoas mais perto de Campinas.

Em Campinas, nós montamos um escritório de teletrabalho, chamamos de cen-
tro satélite de teletrabalho, também foi muito boa a experiência. Do centro sa-
télite não conseguimos o termo aditivo do trabalho internacional. Não sei o que 
houve na época, mas tinha até um candidato que ia fazer exatamente um curso 
no Japão, ia ser teletrabalhador.

Íamos aproveitar a situação e colocá-los. Parece que a esposa dele teve um pro-
blema de saúde muito sério e ele não pode ir. Seriam seis meses que eu tinha 
para pagar isso, e não conseguimos avaliar no internacional, mas criamos toda 
a estrutura, toda a infraestrutura e os termos aditivos.

Então até se você for fazer um curso fora, você pode fazer o curso e continuar 
produzindo para a sua organização. Achamos interessantíssimo porque damos 
bolsas para as pessoas que vão fazer doutorado ou mestrado. Eles podem es-
tudar 15 dias e 15 dias produzir. O teletrabalho é interessantíssimo para esse 
tipo de processo porque ele pode ficar estudando e teletrabalhando, sem preci-
sar se deslocar para organização naquele horário que ele está cansado ou então 
no horário que ele não tem condição, que ele está em aula.

Então é bem interessante, mas infelizmente não podemos avaliar, porque  tí-
nhamos um candidato, estava tudo certo e na última hora tivemos um proble-
ma. Mas existe toda a documentação.

O aditivo de contrato de call center é diferente. Esta é hoje a atividade que mais 
se encaixa no teletrabalho. A gente liga para a NET, liga para Sky para reclamar, 
aí tem hora que a atendente é de Poro Alegre, tem hora que tem aquele sotaque 
lá do Sul, outro sotaque lá do Nordeste. Você acabou de desligar, caiu a ligação, 
você liga e o Nordeste atende, você estava falando com o Sul.

Eles ficam trabalhando na residência deles. Têm um número de telefone que  
é colocado na residência deles e atendem. Eles têm rodízio, que é de três em 
três horas, porque aqui o horário no call center são seis horas no máximo de 
horário corrido.

Conversei com uma pessoa da NET. Eles tem horário corrido de três em três 
horas. Aquele telefone rotativo vai para outra região, outra casa, outra pessoa, 
eles fazem assim. Sabe roleta russa, roda assim e onde cair fica, entendeu, mas 
desde que não caia com a mesma pessoa porque ela já passaram as três horas 
dela. É bem interessante o processo. E aqui é diferente, tem que respeitar tam-
bém o tempo de intervalo,  por isso que tem os termos aditivos.

Os processos normativos. Está tudo em ordem? Para você não esquecer ne-
nhum passo,  tenta seguir o passo direitinho de cada um, aí por isso que está 
colocado aqui, mas eu já falei sobre ele, que são os normativos, os parâmetros 
descritivos para avaliação. Tem modelos já no mercado. Na época que come-
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çamos não tinha nada. Meu livro é o único no Brasil que tem um programa, um 
modelo, um programa de passo a passo para se implantar o teletrabalho, mas 
não tinha nem abertura.

Há o termo de responsabilidade de equipamentos. Como fazer o termo de recu-
sa de mobiliário? Com o programa, você podia ter o mobiliário da empresa, mas 
você pode recusar, não combina com a sua decoração, por exemplo. Você vai 
recusar, mas vai registrado que recusou. Estarei respaldada. É muito importante 
num programa desses a organização estar totalmente respaldada. E o empre-
gado também tem que estar respaldado.

Tem gente assim: eu vou fazer isso  só para empresa? Não. Quando você está 
fazendo para empresa, você ta fazendo para você. Termo de requerimento de 
retorno à empresa. Por que requerimento de retorno? Porque o cara foi para o 
teletrabalho, mas chegou em casa e começou a brigar tanto com a mulher que 
vai separar.

Virou um inferno a vida dele? Aí ele pode requerer o retorno. Ou então começa 
a comer demais. “Caramba, um mês no teletrabalho e engordei cinco quilos, eu 
preciso voltar”. Existem várias condições que eles podem voltar. Aí você tem que 
fazer um requerimento para o retorno.

A empresa colocou na norma que quando o empregado requerer, eu peço para ele 
15 dias no mínimo, porque aquele ambiente já tem outra pessoa, um novo empre-
gado, montou uma nova seção então a organização precisa de um tempo para isso.

Aí existe o termo de determinação de retorno. O empregado requer e a empresa 
determina. É assim que funciona. Quando a empresa quer, ela pode te chamar a 
qualquer momento e você tem que vir naquele momento.

Por quê? Porque tem um projeto muito grande, está com deficiência de pessoal 
e eu preciso. Tenho um prazo legal e preciso de todo o meu pessoal trabalhando  
intensivamente, com hora extra e tudo mais, eu tenho que retornar você.

Então tanto o requerimento de retorno quanto a determinação de retorno para 
empresa não são definitivos, pode ser que você tenha que justificar, aí justifica 
que é por um período, por um projeto. Aí você retorna e você justifica que arrumou 
um problema, vou separar, vou largar da mulher de vez e pode retornar ou não.

Esses termos têm que estar bem claros, bem embasados, bem registrados, 
porque isso vai para o dossiê, vai ficar constando na organização. A partir do 
momento que você passou no processo seletivo do edital, você vai ter um ter-
mo aditivo no contrato de trabalho. A partir daquela data, virou também um 
teletrabalhador.

Você não deixou de ser um empregado um tradicional, então você pode, a qual-
quer momento, retornar a ser um teletrabalhador e voltar a ser um empregado 
tradicional, entenderam como que é só vantagem para o empregado?
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Por isso que eles fazem tudo para dar certo, porque eles podem voltar a ser tra-
dicional quando eles estão cansados de ficar em casa, e podem voltar para casa, 
desde que surja oportunidade para isso. A partir do momento que ele passou a 
primeira vez, ele tornou-se um empregado também teletrabalhador.

É uma modalidade que ele desempenha. Tipo aquele cara que é especialista em 
rede, cansa de rede e vai para a parte de desenvolvimento, mas quando você 
precisa no sufoco de alguém de rede, esse cara aqui é especialista de rede, deixa 
eu chamar ele, vê se ele quer vir ficar comigo. Você passa a ter aquela caracte-
rística também dentro da organização, de empregado teletrabalhador.

E você tem que definir direitinho como que você vai fazer a avaliação. Avaliação 
engloba ergonomia e  logística, mas também tem a avaliação também do ge-
rente pelo empregado teletrabalhador. O gerente tem que ser avaliado também.

No projeto-piloto só colocamos ele sendo avaliado. Mas quando resolvemos 
fazer um teste e botar o empregado avaliando o chefe imediato, percebemos 
essa correspondência. Pudemos descobrir exatamente quais os outros proble-
mas que podiam existir e chamamos os dois para conversar. Então temos que 
ouvir os dois lados.

Aqui não é receita de bolo. Mas tenho que fazer tudo isso? Isso nós estamos 
apresentando para vocês são experiências vivenciadas por mais de um órgão. 
As experiências que nós tivemos com a implantação dessa modalidade foi que 
fez com que descrevêssemos o passo a passo de como implantarmos isso den-
tro da organização.

Esse é o Volnei, esse é o meu colega lá do SOBRATT, tudo bom? Ele é o cara 
das leis, das normas da lei. Podem perguntar bastante sobre a legislação, o que 
pode acontecer, o que não pode, o que estou respaldado, o que não, o que posso 
fazer, e se eu vou ser presa ou não.

Como faltam 10 minutos, eu já até falei algumas coisas para vocês de obstá-
culos e recomendações. Tem uma cartilha que criamos com o mais importante, 
que eram os obstáculos que encontramos com relação ao teletrabalho e quais 
são as recomendações.

Achamos os problemas e também procuramos a solução. Não quer dizer que a 
solução vai se aplicar para todo mundo e nem muito menos que o problema é de 
todo mundo. Mas um dos problemas que quero dizer para vocês é o seguinte: 
a preocupação do empregado com estar distante, não ser promovido, cair no 
esquecimento do chefe.

Tem chefe que fala assim. Você é teletrabalhador, não precisa ser se não aguen-
tar esse trabalho. Explicamos que não tem nada a ver isso, recomendamos que 
o chefe imediato seja orientado a nunca pensar assim.

Podem perguntar.
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Interlocutor não identificado: Eu acho que minha 
dúvida é até recorrente nas suas palestras. Pelo 
que entendi, o teletrabalho é só teletrabalho. Não 
existe modalidade parcial, por exemplo, com quatro 
dias na semana presencialmente na empresa?

Joselma Oliveira Goulart – Sobratt: Não, pelo con-
trário. Lembra que falei que esse trabalhador não 
pode esquecer que é empregado, que tem que ter 
vínculo com a empresa? Primeiro implantávamos o 
programa e um dos requisitos era que tinha que ter 
no mínimo dois anos de organização para se sentir 
integrado no meio. Outra coisa que recomendamos 
no programa piloto é que uma vez por semana o 
teletrabalhador estivesse na organização, por isso 
teríamos que orientar o chefe imediato a convocá-
-lo, nem que seja para uma reunião para fazer um 
check list das atividades semanais, ou então, como 
falamos, uma reunião de ponto de controle.

Interlocutor não identificado: E o contrário? Um dia 
da semana em casa, por exemplo, na sexta-feira…

Joselma Oliveira Goulart – Sobratt: Nós avalia-
mos colocar o empregado um, dois e até três dias 
da semana em casa, mas a organização não tem 
economia de logística nenhuma nesses casos, há 
ganho de produtividade entretanto e aumento de 
qualidade de vida do empregado, questões muito 
importantes, mas é preciso avaliar o que a empre-
sa considera melhor: somente ganho de produtivi-
dade ou economia de logística também. No Serpro 
nós deixamos bem claro que economia de logística 
seria algo muito relevante, por isso reitero que as 
normas têm que estar bem claras, definidas e di-
vulgadas.

Para entender melhor, nós levantamos a estatística 
de quanto o empregado custava no espaço físico. 
Nos Estados Unidos há um levantamento engra-
çado, em que até o ar que o funcionário respira é 
contabilizado. Fizemos três dias de avaliação típica, 
entre cafezinho, papel higiênico, espaço físico etc., 
temos fórmulas que avaliam quanto alguém custa 

para a organização ocupando três metros quadra-
dos (conforme a norma da ABNT que diz que é o 
espaço que você tem que ocupar enquanto vivo) e 
pudemos ter uma ideia de quanta economia terí-
amos se o empregado não ocupasse mais aquele 
espaço. Apesar de que cabe à empresa definir se 
isso caracteriza economia ou investimento, porque 
podemos contratar nova pessoa.

Após esse processo, foi decidido que o teletraba-
lhador deveria estar na empresa uma vez por se-
mana, porém hoje, apesar de eu não estar mais 
vinculada ao programa de teletrabalho do Serpro, 
pois voltei para a área de negócios, sei que o depar-
tamento responsável por essa modalidade na área 
de recursos humanos definiu que o empregado de-
veria estar na empresa a cada quinze dias, ou quan-
do necessário, pois o empregador pode chamá-lo 
a qualquer momento, no caso de uma reunião ex-
traordinária, por exemplo, em que o cliente de fora 
chegou e é preciso fazer reunir toda a equipe. 

Mas depende do que a organização pretende ga-
nhar. Se for só qualidade de vida e produtividade, 
é ótimo o teletrabalho apenas um dia na semana, 
mas se for para o bem da logística não recomendo 
esse procedimento, pois depois de nossos levanta-
mentos comprovados estatisticamente, provamos 
que não é econômico tirar o empregado somente 
um dia por semana, pelo contrário, há custo maior. 
Porque de qualquer forma é preciso deixar um es-
paço vazio dentro da organização para acomodá-lo.

Interlocutor não identificado: Mas rodízio não re-
solveria esse problema?

Joselma Oliveira Goulart – Sobratt: Depende, por-
que rodízio envolve mais pessoas e mesmo assim 
não há como avaliar ganho de produtividade em 
apenas um dia, pois são contabilizadas oito horas 
de trabalho, como se estivesse dentro da empre-
sa, e é muito complicado avaliar produtividade em 
apenas um dia.
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DEBATE

Concluímos com o levantamento no Serpro que 
teletrabalho promove a economia de recursos que 
visávamos e gera aumento de produtividade. Isso 
é fato, não é preciso pedir para ninguém produzir 
mais porque vai ser teletrabalhador. Além disso, 
essa modalidade melhora a integração profissio-
nal do empregado com a empresa, pois relações se 
desgastam, mesmo entre amigos.

No Serpro, fizeram um projeto interessante, em 
que uma vez por semana todos almoçavam juntos. 
Esse encontro era organizado pelo teletrabalhador. 
Então percebemos que a integração entre todos 
ficou maior por causa dos teletrabalhadores, que 
insistiam muito para que o departamento todo fi-
zesse parte desses momentos. 

No dia que eles tinham que vir à organização, às ve-
zes no meio da tarde, porque não tinham horário 
fixo, traziam lanches ou bolinhos para todos. Todo 
mundo começou a adorá-los, mas também cau-
savam certa inveja, porque chegavam bronzeados 
enquanto os outros estavam brancos por passarem 
o dia dentro da empresa. Vivenciamos essas ques-
tões, pois alguns se levantavam cedo, corriam na 
praia, tinham mais tempo para fazer outras coisas, 
pois estavam morando perto do Serpro. 

Por isso os incentivo a criar um programa pró-
prio, usando organizações que já o possuem como 
modelo e saber quais os problemas e as soluções 
encontradas, assim como conversar com pessoas 
nessas empresas que realmente vão dizer o que 
acontece ou não, de maneira não superficial etc. 
Acho que esse é meu recado, alguém quer pergun-
tar mais alguma coisa?

Sergio Basile – Dataprev: Gostaria primeiro de 
agradecer a Joselma. Eu vou pedir para as pergun-
tas serem feitas no microfone, com nome para re-
gistro, pois o fórum está sendo transmitido a ou-
tros estados. 

Fernando Gomes – Oi: Na verdade, a questão de 
produtividade precisa ser mensurada objetivamen-
te quando há programa, mas o que temos visto no 
mercado é que esses programas não foram testa-

dos ainda, nem validados. A produtividade então é 
sempre analisada de forma muito subjetiva. Além 
dos programas, o que mais no seu entendimento 
leva ao aumento de produtividade?

Pergunto isso pois esse é um ponto muito desta-
cado, assim como a qualidade de vida, que é fácil 
de entender, e queria compreender um pouco mais, 
saber sua compreensão em relação a esse ganho.

Joselma Oliveira Goulart – Sobratt: Fernando, 
quando há critérios para avaliar produtividade den-
tro da organização é ótimo. Em várias atividades, 
já temos programas para isso. Em nossa central 
de atendimento, call center, usamos um programa 
que avalia quantas chamadas o funcionário tem 
que atender por dia em sua jornada de seis horas, 
seguindo indicadores próprios da empresa.

A área de negócios, por sua vez, é bem complica-
da de mensurar: como dizer que alguém produziu 
menos só porque hoje tomou cafezinho com dois 
clientes e ontem só com um?

Como não são todas as atividades que tínhamos 
como mensurar ganho de produtividade, começá-
vamos a avaliar as pessoas que foram para o pro-
grama piloto a partir de um parâmetro inicial criado 
pelo pessoal da área de recursos humanos, com a 
ajuda de psicólogos da organização e chefes ime-
diatos dos teletrabalhadores, que definiram per-
centual de produtividade daquele empregado den-
tro da empresa, dado isso como base, tivemos uma 
situação como essa: “Telegerente, por que você diz 
que esse funcionário produz 70%?”, perguntamos. 
“Porque ele atende à demanda, é desenvolvedor de 
grande porte, desenvolve de um jeito inato e hoje 
em dia no mercado é complicado achar alguém que 
trabalha dessa maneira, pois faz um código de pro-
grama de complexidade média em uma semana”. 

Nossa ideia foi dar um programa de código com 
mesma complexidade e ver quanto tempo esse 
empregado demora para fazê-lo em casa, assim 
fizemos para as atividades que não eram possíveis 
de mensurar. Porque tem que estar classificado. 
Todas as atividades são classificáveis dentro da or-
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ganização, e a partir disso colocamos percentuais 
levando em conta as horas que o teletrabalhador 
gasta para o mesmo projeto.

Já outras ocupações, como da parte legal, são mais 
fáceis: se em média o auditor do TST tem que julgar 
quinze processos por mês, por lógica, trabalhando 
em casa deveria julgar aproximadamente vinte e 
cinco. Quando existe um parâmetro como esse, 
não interessa a que horas o funcionário vai realizar, 
não é preciso nem monitorar seus horários. 

Estou colocando como experiência o que fizemos 
no projeto piloto, para pessoas que não tínhamos 
como mensurar, não tinham atividades quantita-
tivo de avaliação de produtividade, criamos per-
centuais baseados na quantidade de atividades do 
cargo, importância e quanto tempo o funcionário 
tinha para desempenhá-las, porque precisávamos 
daqueles parâmetros para mensurar produtividade.

Por isso é preciso montar um comitê de pessoas 
de todas as áreas da organização que vai avaliar 
e afirmar que os indicadores estão bem definidos 
para mensurar produtividade, mas em resumo, no 
Serpro, pegamos as atividades do cargo e medimos 
o tempo para realizá-las e o percentual de produti-
vidade para avaliar o aumento, que foi de 45%.

Bruno – Oi: Tem algum caso de queda de pro-
dutividade?

Joselma Oliveira Goulart – Sobratt: Mesmo com 
histórico da experiência dos outros órgãos, não há 
registro de queda de produtividade. Tivemos his-
tóricos de mudança de comportamento de pesso-
as, até na parte de qualidade, mas não em produ-
tividade. Afinal quem determinou que as pessoas 
produzem mais e bem das oito horas da manhã ao 
meio-dia e das duas às seis da tarde?

Vou afirmar para vocês, não marco nenhuma reu-
nião para mim pela manhã, porque minha outra 
metade só chega em mim ao meio-dia. Produzo 
muito bem à noite e de tarde. Todos temos um 
biorritmo de produção próprio, então quem produz 
em seu biorritmo. Então não tem histórico e, se 
existe, eu não tenho conhecimento.

Interlocutor não identificado – Dataprev: Em de-
terminado momento da sua palestra, entendi que 
você falou da identificação de pessoas que levavam 
determinado tempo e deslocamento à unidade do 
Serpro e vocês verificaram que seria melhor criar 
um núcleo em determinada localidade que as pes-
soas se dirigiriam a…

Joselma Oliveira Goulart – Sobratt: Isso, ao centro 
satélite.

Interlocutor não identificado – Dataprev: Isso se-
ria teletrabalho ou um novo ambiente da empresa?

Joselma Oliveira Goulart – Sobratt: Isso seria 
teletrabalho, porque não há pessoas só de um  
departamento ou que realizam determinada ati-
vidade naquele local. O centro satélite não é  
específico para uma área ou um projeto. Existe para 
aproximar o empregado. É só o espaço físico, pois 
qualquer trabalhador pode utilizar esse lugar, pode 
ser que  pessoas do call center estejam ali junto  
com o desenvolvedor, com a pessoa negócios, não  
é separado.

Não é extensão de um escritório vinculado a um de-
partamento, com gerente etc. Esse espaço físico só 
está vinculado à área de logística e recursos huma-
nos da empresa, e é para os empregados, indepen-
de de qual cargo, função, atividade que desempe-
nha dentro da organização, é o espaço que precisa 
para desenvolver alguma coisa ou pegar uma lista-
gem, fazer uma reunião. Por isso que chamamos de 
centro satélite de telesserviço, denominação inclu-
sive de Jack Nilles, que continuamos a usar.

Interlocutor não identificado: Eu tenho visto tam-
bém que até algumas empresas particulares com-
partilham esse tipo de espaço para outras …

Joselma Oliveira Goulart – Sobratt: Mais de uma 
empresa, exatamente, pode ter inclusive mais de 
uma organização trabalhando…

Interlocutor não identificado: Por exemplo, tenho 
vários funcionários que preenchem aquele local…

Joselma Oliveira Goulart – Sobratt: É que compli-
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cado de compartilhar espaço de empresas públi-
cas, porque tem informações sigilosas, mas a área 
privada aloca lugares para mais de uma empresa. 
Os custos são distribuídos entre três ou quatro or-
ganizações…

Interlocutor não identificado: E cada funcionário 
tem seu “minissetor” naquele espaço.

Joselma Oliveira Goulart – Sobratt: Exatamente, 
a International Business Machines (IBM) ocupava 
um prédio monstruoso do lado do Serpro, que ain-
da está lá até hoje, mas se transformou em duas 
ou cinco salas no edifício Varig, todos migraram 
para Mobility, como eles chamam. Porque a cultu-
ra do teletrabalho na Europa, nos Estados Unidos 
já existe há muito mais tempo, nós ainda estamos 
engatinhando no que diz respeito ao tema.

Apesar de os empregados serem brasileiros, as 
empresas multinacionais trazem a cultura exata-
mente de seu local de origem. De qualquer manei-
ra, eles reduziram aquele prédio enorme, implan-
taram o teletrabalho por toda a IBM e diminuíram o 
espaço ocupado a mais ou menos três salas. É isso 
que temos que avaliar.

Janice – Dataprev: Só para complementar, se o te-
letrabalho vai ser implementado, primeiro temos 
que ter um projeto piloto. Segundo, se a intenção 
é, entre outras, aumentar produtividade, precisam 
existir métricas e indicadores bem definidos. Ter-
ceiro, lembrar que não é qualquer tipo de serviço 
que pode ser transformado em teletrabalho, é pre-
ciso identificar atividades que podem ser feitas de 
forma remota. Então são questões que eu, refle-
tindo, já venho trabalhando e pensando justamen-
te na importância de trabalhar com projeto piloto e 
definir as áreas e métricas que são ainda um cami-
nho que temos que perseguir…

Joselma Oliveira Goulart – Sobratt: Janice, é bom 
ter projeto piloto, porque é importante ter em men-
te que se trata de uma experiência, se não vingar é 
porque não deu resultado ou não foi viável, mas se 
vingar, legal. 

Mas também é interessante porque podemos 

abusar bastante das possibilidades, por exemplo, 
pegamos um departamento inteiro, inclusive ge-
rente e colocamos todos no teletrabalho, foi uma 
experiência bem avaliada, gerente e empregados 
ficaram muito satisfeitos, só se reuniam uma vez 
por semana na organização para fazer exatamente 
a reunião de ponto de controle. 

As doze pessoas do departamento estavam no te-
letrabalho, foi muito interessante, e o resultado foi 
muito bom, a produtividade deles foi maior do que 
a considerada individual. Mas cabe à diretoria apro-
var ou não, ainda mais porque empregamos com 
resultado e tudo, fomos bem ousados em implan-
tar algumas coisas e, nesse caso, não foi aprovada 
a ideia.

No projeto piloto podemos ser mais inovadores e 
ir além, como fazer essa modalidade no projeto 
inteiro, no departamento inteiro, ou apenas com 
pessoas que realizam atividades passíveis de ser 
remotamente realizadas, que podem se voluntariar 
ao teletrabalho. 

O projeto piloto é exatamente para avaliar, deixar 
livre e mostrar resultados, porque é do que a dire-
toria precisa, algo que consiga visualizar e defender 
com outras diretorias, porque sabemos que não é 
só uma pessoa que manda, às é preciso defender 
a ideia.

Simone: Última questão, considerando o projeto 
piloto, existe um número, um percentual de empre-
gados viável para estabelecer tal projeto? Tem um 
limite de empregados a ser considerado ou para 
participar do projeto?

Joselma Oliveira Goulart – Sobratt: Simone, não é 
legal fazer isso, temos que fazer de tudo para que 
um projeto desse seja simpático e não antipático. 
Para começar, é preciso deixar bem claro que a 
quantidade de pessoas está diretamente vinculada 
aos recursos financeiros disponíveis para patroci-
nar o projeto, o que é compreensível para qualquer 
funcionário. 

Antes de soltar um edital de processo seletivo, pri-
meiro a empresa precisa avaliar quais são os indi-
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cadores, decidir a quais valores pretende chegar, 
ver disponibilidade ou compra de recursos tecno-
lógicos etc. 

A organização deve levantar tudo de maneira im-
pessoal. O custo para implantar teletrabalho é cal-
culado hoje por empregado. Se calcularmos que o 
valor de um funcionário é R$ 20 mil, e o financeiro 
tem vinte vezes vinte disponível, então só pode-
mos ter vinte teletrabalhadores.

O projeto piloto tem que ser sempre limitado aos 
recursos disponíveis, porque não faz parte do or-
çamento anual da organização. No próximo ano, 
podemos colocar recurso de teletrabalho em meu 
orçamento na organização, mas enquanto projeto 
piloto não se encaixa no orçamento.

Sérgio Basile – Dataprev: Mais alguma pergunta? 

Realmente abriu um leque impressionante de in-
formações, agradecemos muito à Joselma.

Interlocutor não identificado: Qual é o seu e-mail?

Joselma Oliveira Goulart – Sobratt: Meu e-mail é 
<joselma.oliveira@serpro.gov.br>.

Eu trabalho com vocês na Receita Federal, com 
Marcelo Schubert, Ricardo Neves, Ricardo Tibol e 
Sergio Oliveira, conhecemos seu pessoal e é um 
prazer muito grande poder contribuir com vocês. 
Desejo que implantem a modalidade logo e seja um 
sucesso.

Podem contar comigo se precisarem, nós da So-
bratt estamos sempre à disposição para apoiá-los, 
tocando projetos etc. E eu tento contar as experi-
ências vivenciadas no Serpro, no TST, na Receita, a 
qualquer empresa que precisar.
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Gestão de Pessoas no Teletrabalho

Carlos Alberto Araújo Netto
Banco do Brasil

Bom dia, agradeço poder compartilhar a experiência do Banco do Brasil em re-
lação ao teletrabalho. 

O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que teletrabalho precisa 
estar vinculado à estratégia da empresa, o que é importante, pois fizemos ben-
chmarking, observamos experiências em algumas organizações e percebemos 
em alguns momentos que o tema é tratado sem fazer parte da visão de direção 
da companhia. 

Com isso, temos dois pontos importantes: o vínculo do teletrabalho com a visão 
e com a estratégia. Quando o presidente Alexandre Abreu assumiu o cargo no 
início deste ano, desafiou nossa organização a trabalhar o princípio de moder-
nidade. Seria preciso nos modernizar não apenas na dimensão de relação com 
clientes – hoje nosso aplicativo mobile é o aplicativo empresarial de transação 
e relação com clientes mais baixado do país –, mas em relação aos regulado-
res, às relações com acionistas, com a sociedade e com nossos profissionais, e 
teletrabalho faz parte desse processo. É um princípio, uma ação ligada a esse 
desafio estratégico.

Em nossa diretoria de gestão de pessoas, temos três grandes pilares: significa-
do, organização e competências do trabalho, aos quais todos os nossos planos 
e ações estão vinculados. 

Primeiramente, vamos discutir sobre significado do trabalho. No Banco do Bra-
sil, entendemos que o profissional tem maior condição de gerar valor ao que 
realiza quando tem consciência da importância social de seu trabalho, do poder 
de transformação que causa em alguém. 

Isso resulta não apenas em melhor qualidade do que faz, mas em grande senso 
de satisfação e realização no trabalho. Esse é um dos mais importantes pontos, 
porque nossa escola não ajuda nessa reflexão ou conscientização, os brasileiros 
decoram uma série de matérias pra passar em provas e as esquecem em segui-
da, aprendem assuntos que não utilizam na vida profissional, enquanto alguns 
aspectos verdadeiramente relevantes são deixados de lado.

Ou seja, nós trazemos o que é periférico para o centro dos acontecimentos no 
ensino e aprendizagem e deixamos de lado aquilo que vamos levar para o resto 
da vida. Imagine como seria se desde o jardim de infância fôssemos estimula-
dos a refletir sobre o emprego de nossos pais, independente da carreira que se-
guiram, a pensar o quanto esse trabalho transforma a vida de uma comunidade, 
das pessoas. 

Em minha opinião teríamos cidadãos mais conscientes, pessoas que não topam 
fazer tudo a qualquer preço e mais responsáveis pelo que administram, mas 
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infelizmente a escola não transitou e não tem transitado nessa esfera, o que 
faz que empresas precisem desenvolver essa dimensão em seus funcionários, 
às vezes tarde demais. 

Por isso, precisamos ter em mente o valor social do trabalho, entender que um 
seguro de vida, por exemplo, é muito mais do que uma meta, pois na ausência 
de um pai de família, é o que vai ajudar a pagar a faculdade do filho. 

Se alguém deixa de pagar aluguel e consegue a casa própria através de crédito 
imobiliário, temos sentido e valor social de trabalho. Ora, se a empresa não tem 
repertório e foca apenas em metas, tudo fica muito árido, precisamos entender 
que meta é apenas uma consequência.

Citarei apenas um exemplo de ação entre vários: se um cliente é chamado para 
expor em reunião de uma agência ou unidade de apoio à tecnologia como o tra-
balho daquela equipe transformou sua vida, seja com histórias boas, seja com 
finais infelizes. 

Sua fala é muito mais eloquente, gera mais frutos, do que a fala do presidente, 
vice-presidente ou diretor. Então nós convidamos grupos pra que tivessem essa 
experiência, e o resultado tem sido muito positivo. 

Acredito que, na história da humanidade, não há líder sem repertório, Gandhi, 
Martin Luther King, Hitler, quem quer que seja, podemos até não concordar com 
seus pensamentos, mas para ser líder é preciso ter repertório. 

Na empresa é a mesma coisa, não há como alcançar liderança, fazer sentido 
para o corpo funcional ou encaixar teletrabalho no cotidiano de uma empresa se 
a ação não for vinculada a uma estratégia.

Vocês podem se perguntar como essa questão do significado do trabalho faz 
diferença quando pensamos em teletrabalho. Para um filho ou filha, o espaço de 
trabalho dos pais é um local mágico, que atiça a imaginação. Não esperávamos 
que isso acontecesse, mas a realidade fala mais alto, tivemos o caso de uma 
profissional da área de tecnologia, desenvolvedora de software, que teletraba-
lha três dias na semana, cujo filho de 14 anos nunca soube direito o que fazia 
– dadas questões de segurança que monitoramos – perguntou: “Mãe, se você 
está trabalhando em casa, o que faz?”. Em resposta, a funcionária explicou o 
software que estava fazendo e o efeito que causaria na vida de uma agência ou 
de um cliente. Talvez no futuro essa criança siga o exemplo da mãe. 

Mas o fato é que essa empregada pôde passar para o filho o que fazia, que en-
tendeu a importância do seu trabalho. Tal valorização alimenta muito. Não é só 
o salário que recebemos comumente que é importantíssimo, mas esse nível de 
subjetividade que faz diferença. E não imaginávamos que teletrabalho alcan-
çasse essa frequência e essa dimensão de significado do trabalho.

O segundo pilar é a organização do trabalho. O desorganizado tenciona, sabe-
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mos por experiência própria. Todos percebemos que estar em um ambiente de 
processos mais organizados faz o trabalho fluir de uma maneira diferente. 

Perdemos eficiência e motivação quando estamos em um lugar bagunçado. 
Pode até acontecer retrabalho etc. Existe um programa no GNT, pela televisão 
fechada, chamado “Santa Ajuda”, em que Micaela Góes visita casas de pessoas 
e ajuda a organizá-las. 

Sabendo disso, o Banco do Brasil resolveu criar o “Santa Ajuda BB”. Pedimos 
para a atriz visitar algumas agências e ajudar equipes a organizar melhor aquele 
espaço com caixas fora do lugar, mesas bagunçadas etc. 

Nosso objetivo era puxar a linha de um orçamento melhor estruturado, de uma 
estratégia melhor organizada, de um planejamento de cada área que faça senti-
do como modelo, pois se cada setor planejar de um jeito, não há padrão a seguir. 

A Micaela aceitou participar e visitar cinco agências diferentes, e após essa ex-
periência, solicitamos que cada equipe escrevesse seu projeto de modelo den-
tro da ideia do “Santa Ajuda BB” – no próximo mês de janeiro vamos reconhecer 
as agências que passaram pelas mais fantásticas transformações. A criação de 
modelo tem caráter didático, para mostrar a todos como organização traz be-
nefícios, o que está ligado aos nossos objetivos na educação corporativa.

Organização e teletrabalho também se conectam. Quando um Serviço Espe-
cializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) visita a casa do pro-
fissional, que recebe dicas e apresenta questões que também existem no am-
biente de trabalho, que, por causa de nossa monitoria atuante, aparenta ser  
mais organizado. 

Mapeamos processos e produtividade, porque nem tudo que é feito na empresa 
pode ser remotamente realizado, mas precisamos de organização para visitar 
o ambiente, verificar se as condições estão adequadas, se a estrutura existente 
vai ajudar esse profissional, pois, para ser bom para o funcionário, tem que ser 
para a empresa também. 

Não adianta ser bom apenas para uma parte, aliás, quando fomos ver a experi-
ência do TCU, houve questionamento sobre essa questão de produtividade, de 
mensuração. Sei que algumas pessoas são contra e acham que não é preciso 
ter aumento de produtividade com aplicação do teletrabalho, mas eu discordo. 

Aliás, acho que no setor público precisamos mergulhar mais fundo no tema de 
análise de produtividade para transmitir para a sociedade que o público pode 
ser sinônimo de vanguarda, qualidade, eficiência, ética e outras virtudes. Preci-
samos investir muito na gestão, porque há a visão, de modo geral na sociedade, 
do bem público como atrasado, feito de qualquer jeito, com baixa qualidade. É 
bom que isso nos incomode, porque o Banco do Brasil é uma empresa pública, 
essa concepção tem que acionar nosso senso de transformação de realidade.
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Vou contar um caso real, mas não falarei nomes. Em certo banco privado, um 
funcionário pediu a palavra em uma reunião com o CEO (chief executive officer) 
e perguntou: “Por que outros bancos, inclusive banco público, já aplicou ou tem 
aplicado teletrabalho e nós não?”, a resposta foi: “Ah, mas é pouca gente, está 
começando agora, isso não tem dados conclusivos, é muito incipiente”. 

Mas é assim que começa. Uma empresa com 112 mil funcionários como o Ban-
co do Brasil, não vai implantar em larga escala. Vai fazer programa piloto, apren-
der com o processo e melhorá-lo, para que cada passo resulte em um processo 
contínuo e seguro, porque nossa ideia não é voltar atrás. Quando uma empresa 
pública se torna referência, estamos ajudando a transformar essa visão de que 
o público não pode estar na vanguarda dos fatos, dos acontecimentos.

Então, teletrabalho sem organização de ambiente, processo e sistema não fun-
ciona, pois se a linha remota for instável, há impacto na produtividade. Eu diria 
que nessa modalidade de trabalho mapeamos até mais do que conseguimos 
dentro da empresa. O que é bom, porque funciona como a Fórmula 1 – ontem 
tivemos no banco a apresentação da CEO da Sauber, equipe do Felipe Nasr, que 
patrocinamos, que falou sobre agilidade, sistema on-line e como tecnologias 
aplicadas à Fórmula 1 vão ajudar os automóveis no futuro, como aconteceu com 
freio ABS (Antiblockier-Bremssystem) e uma série de inovações. 

Quem gosta desse esporte sabe como o avanço de tecnologia na Fórmula 1 
ajuda, também, a maior segurança dos automóveis e carros, da mesma forma 
teletrabalho tem nos ajudado a nos colocar na vanguarda para ajudar, inclusive, 
o trabalho que temos in company.

O terceiro pilar é de competências para o trabalho, porque hoje dependemos 
muitíssimo menos de manuais. Essa geração não os consulta e dificilmente lê 
instruções normativas. Precisamos desenvolver o estado de prontidão para 
que, diante das inúmeras variáveis que acontecem, a pessoa tenha resposta. 
Usar novas tecnologias, portanto, é desenvolver esse sistema de prontidão. 

Há três anos colocamos raciocínio lógico como disciplina do concurso interno do 
Banco do Brasil, pois ao mudar um link do sistema, não tem porque o funcioná-
rio precisar de manual para saber o que aconteceu. Como não temos faixa etária 
específica para o processo e não queremos discriminação, pois alguns dos mais 
velhos são mais conectados do que muitos jovens, implantar raciocínio lógico 
ajuda a desenvolver maior nível de prontidão do empregado.

Há mais ou menos dois anos, houve uma polêmica grande em relação à nossa 
seleção externa, o que inclusive foi debatido nas mídias impressas: uma ques-
tão, uma pergunta, acerca dos botões e opções do Facebook. Muitos acharam 
que uma pergunta dessas não era pertinente ao concurso do Banco do Brasil, 
mas na verdade o que queríamos saber é se os candidatos estavam antenados 
às redes sociais, o que consideramos um valor, já que nossa relação com clien-
tes toma esse caminho. É isso que queremos, porque mudar de plataforma é 
processo constante, contínuo, e a pessoa tem que “sacar”, não dá para tentar 
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entender como funciona. Isso é estágio de prontidão.

Por isso que para mim, já antecipando o final da apresentação, nosso maior 
ganho é quando investimos em novas tecnologias, quando inovamos através 
de teletrabalho. Por exemplo, ao fazer um chat remoto, em que um gerente, 
chefe ou profissional interage com um funcionário a quilômetros de distância. 
Um sistema no qual a pessoa continua se conectando com os colegas e tirando 
dúvidas mesmo distante é fundamental, não tínhamos essa tecnologia, mas 
estamos aplicando-a através de teletrabalho. 

Com isso, fizemos parcerias com empresas que nos ajudam, inclusive no Con-
selho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) pudemos demons-
trar, falar dessas parcerias que nos colocaram em um patamar de interatividade, 
conexão e trabalho em equipe que antes não tínhamos, o que tem sido muito 
saudável para nós desenvolver competência para lidar com novas tecnologias.

Então, quando o presidente do banco pergunta como vai o processo, como 
tem sido o teletrabalho, é porque tem esses três princípios em mente, o que  
significa que são importantes. Isso faz muita diferença porque há acompa-
nhamento bem próximo, além de se fazer presente no plano, como eu falei, da  
nossa diretoria.

Até o momento temos cem funcionários teletrabalhadores. Nossa opção foi que 
o profissional venha de uma a duas vezes por semana no banco, dependendo do 
setor e da área. Inicialmente os funcionários escolhidos eram da área de tecno-
logia, porque nos ajudaram a prospectar novas soluções, já que estão à frente 
da discussão desse tema. 

Algumas áreas ainda não abriram o olhar para essa possibilidade, mas deve-
mos, até o final deste ano, implementar em duas outras áreas: de logística e 
de mercado de capitais. Iniciamos com cinquenta e agora já temos cem fun-
cionários da parte de tecnologia. Os dois serviços mapeados eram da parte de 
programação e software em São Paulo e Brasília. 

Em São Paulo, a questão da mobilidade urbana é de fato complicada. Tivemos 
relatos de funcionários que ganharam duas horas e meia por dia, por conta de 
evitar trânsito. Aqui em Brasília a situação também é séria, não do mesmo jeito 
que São Paulo, mas o ganho também é bem expressivo, pois muitos moram 
distante da empresa.

A equipe de programação e mapeamento de sistemas remotos ajustam o sis-
tema a distância e também está inserida no teletrabalho. Mas não temos mais 
de 50% de funcionários no teletrabalho em cada divisão. É um sistema híbrido, 
com o pessoal in company e o remoto. 

Não existe a situação de 100% da equipe no teletrabalho e pretendemos, a prin-
cípio, evitá-la. Outro ponto é que o teletrabalho é livre opção da empresa e do 
funcionário. Não obrigamos ninguém a mudar de modalidade. Mas a qualquer 
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momento – isso está no acordo assinado entre as partes – o Banco do Brasil 
pode definir ou decidir que o funcionário volte a trabalhar de segunda à sexta 
na empresa. 

Teletrabalho não é direito adquirido, não está no acordo coletivo de trabalho. 
Então gostaria de acrescentar que acho muito bom que o movimento sindical 
participe dos debates e das discussões. O problema é que percebemos uma 
resistência muito grande do sindicato, que acha que a organização está imple-
mentando teletrabalho para furar greve – até porque não conseguimos escapar 
desse modelo –, que está no centro dos acontecimentos para o movimento sin-
dical, quase como piloto automático. 

Então parece que tudo que a empresa faz gira em torno de evitar greve, ou seja, 
há a ideia de que investimento em teletrabalho tem por finalidade acabar com 
esse direito, o que não é real, pois greves duram duas ou três semanas, mas o 
ano tem muito mais dias.

Aliás, nosso país vive o desafio de modernizar as relações de trabalho tanto 
na questão judiciária quanto nas sindicais e entendo que a crise produz para 
ambos os agentes. Se olharmos o que aconteceu na Europa – vou trazer só  
uma reflexão importante porque os jornais europeus discutiram muito isso, tal-
vez até mais do que a academia –, que com o alto índice de desemprego, co-
meçou a perceber que as pessoas empregadas estavam sendo protegidas, não 
o contrário. 

Quem não tem emprego precisa de mais proteção, mas para isso é preciso re-
ver a legislação, rever acordos, é preciso gerar mais autonomia na relação das 
empresas com sindicatos, porque a situação engessada protege um grupo que 
não precisa de fato de proteção. Não sei se concordam comigo, mas hoje em 
dia é difícil acordar a garantia de emprego, é mais simples partir para o nível 
do reajuste. Insistir em ir mais a fundo, em discutir garantia, não avança nossa 
situação. Então, precisamos pensar em novas formas, novos modelos. 

Precisamos também ter cuidado e trabalhar com a verdade. Por exemplo, surgi-
ram matérias dizendo que quem está no teletrabalho teria que ficar com celular 
ou computador ligado 24 horas por dia, o que não é verídico. 

Mas há quem se ache dono da verdade, que inventa algo e fala com tanta cer-
teza, está tão tomado pela ideologia, que acredita na própria mentira, porque os 
fins justificam os meios. 

A solução para essa situação é chamar os funcionários que estão participando 
do projeto para que falem na intranet da empresa ou nos canais de comunica-
ção, pois suas falas são muito poderosas, os outros veem verdade ou não no 
que dizem. 

Quando fazemos isso, incentivamos o diálogo, porque o discurso do funcionário 
é poderosíssimo, se aquela falácia fosse real, então os teletrabalhadores diriam: 
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“Estamos sendo massacrados, duas horas da manhã temos que ficar com o 
computador ligado etc.”.

Mas isso é tão falso que nosso sistema funciona como o ponto eletrônico do 
ambiente de trabalho. A pessoa registra, assume o sistema e depois de seis ou 
oito horas, dependendo da jornada, o ponto cai. Se o gestor, que não é remoto, 
resolver pedir hora extra, dá o comando e o funcionário as faz, temos todo esse 
plano de controle. 

Não há a menor condição de o empregado trabalhar fora do ponto. O que é inte-
ressante, pois em um ambiente de trabalho não há como controlar esse aspec-
to, o funcionário conversa com um colega, conversa com outro, abre planilha no 
sistema, laptop etc. Quer dizer, não há esse controle. Ao abordar essa questão 
de diálogo com o momento sindical – não estou dizendo que um está certo e 
outro está errado – é importantíssimo trazer a experiência do funcionário, por-
que acho que facilita a negociação.

Há resistência, até mesmo internamente da empresa. É dito que o teletrabalho 
necessita investimento, que as pessoas, em geral, não têm cultura suficiente 
ou não estão preparadas para isso, e acham que implantar teletrabalho vai ser 
exaustivo. E também há resistência também no momento sindical, de cálculo, 
que é tratado com diálogo, então, é preciso trazer para o centro desse diálogo a 
experiência do funcionário.

Como dito anteriormente, a opção é livre, mas fizemos seleção com psicólo-
gos. Pode parecer simples fazer processo de seleção com cem funcionários e 
que vamos parar quando aumentarmos a quantidade de teletrabalhadores para 
3000, por exemplo. 

Porém, continuaremos fazendo, porque é um risco colocar funcionários com 
dificuldade de relacionamento interpessoal no teletrabalho, pois se a pessoa  
já tende a se isolar, no teletrabalho vai se isolar ainda mais, o que não é bom 
para ninguém. 

Então lançamos o edital, definimos o perfil, funcionários se inscrevem livremen-
te e fazemos a seleção, atualmente teremos mais gente desejando o teletraba-
lho do que vaga. É um processo para o qual as pessoas se candidatam, e é feita 
avaliação de seu perfil, que poderia traçar aqui pra vocês, mas o mais relevante 
no momento é saber desse aspecto do relacionamento interpessoal, principal-
mente em uma área ligada à informática, em que às vezes o empregado abaixa 
a cabeça e fica só focado no computador, enquanto o debate, a discussão, a 
interação com os colegas são muito importantes para a qualidade do trabalho.

Ao definir os aprovados, resolvemos priorizar as mulheres e com isso acende-
mos uma discussão. O motivo é que vivemos em uma sociedade machista e 
nossa empresa não é uma ilha. Vou citar um exemplo: é natural que em um 
banco que está do sul ao norte do Brasil, inclusive com agências em 26 países 
do exterior, haja ascensão muito dinâmica. 
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Ainda é mais natural a mulher acompanhar o marido que se candidata à vaga 
em outro estado do que o contrário. O sistema de cota para as mulheres em 
nossa seleção existe porque precisamos tentar resolver o passado que herda-
mos, quando há corte definindo a quantidade de mulheres, ajudamos a mudar o 
que está instalado em nosso cotidiano.

Nós sabemos que a mulher tem dupla jornada e por vezes tem afazeres domés-
ticos aos quais homens, culturalmente, não estão ligados. Tomara que tenha-
mos uma nova geração que transforme essas relações, mas ainda quem lava a 
louça, quem dá conta de responder questões dos filhos são as mulheres. 

Estamos em processo de mudança, mas não é de uma hora para outra que vai 
se resolver, precisamos olhar e respeitar o que acontece. Então quando defini-
mos que as mulheres seriam priorizadas em nossa política, é porque isso faz 
diferença e atende também uma demanda para quem quisesse. Essa posição 
gerou debate, questionamento, mas entendemos que, ao respondemos o por-
quê, mergulhamos na realidade. É preciso lembrar que não somos uma ilha e 
ainda somos parte de uma sociedade machista.

Para ilustrar, queria contar um fato para vocês, a Folha de S. Paulo fez uma 
matéria nesse domingo sobre palestrantes que as empresas contratam, e nos 
ouviram. Expliquei que não contratamos palestrantes, mas pessoas que pen-
sam a estratégia da empresa e podem ou não fazer palestras, entre as quais 
Clóvis de Barros Filho, Mario Sérgio Cortella, Silvio Meira, Vicente Falconi, Sérgio 
Besserman, Ricardo Guimarães etc. 

Então, quando preciso arejar minha cabeça, almoço, janto ou os chamo para 
batermos um papo, assim como quando preciso estruturar uma estratégia ou 
reunião. É um conceito diferente, mas eles têm sido muito importantes no nos-
so trabalho e podem ou não fazer palestras. 

Quando cheguei a São Paulo pra gerenciar pessoas em 2006, porém, não era 
assim, em meu primeiro evento, convidaram uma senhora chamada Leila Lavar, 
que na abertura dessa cerimônia para gestores de varejo, em sua grande maio-
ria homens (mas com mulheres também), disse: “Chamar um profissional de RH 
para falar com vocês é que nem levar sua esposa ao motel, não tem a menor 
graça”. Essa sentença me deixou tão desiludido porque o banco pagou alguém 
para reproduzir essa fala grosseira e machista, fiquei me perguntando que tipo 
de empresa contrata uma pessoa assim e que valor quer expressar. 

Temos que ter muito cuidado quando chamamos alguém pra falar em nome da 
empresa e quando lançamos uma proposta, um projeto como esse do teletra-
balho, porque os princípios estruturados têm razão de ser. 

É preciso trabalhar esses princípios, por isso priorizamos as mulheres e temos 
feito um trabalho de coaching para quem participa do processo, porque às vezes 
começam alguns conflitos. 
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Vou citar o exemplo de uma colega cujo filho estava doente, com febre, gripado 
e em casa, pois não queria deixá-lo na creche. Essa funcionária pediu para a 
mãe ir até a casa dela para cuidar do menino durante sua jornada de trabalho, 
mas a mãe recusou, pois, segundo ela, como a teletrabalhadora não estava na 
empresa, deveria cuidar do próprio filho. 

Situações de conflito como essa acontecem porque podemos preparar a em-
presa, fazer seleção e uma série de coisas, mas dentro de casa há uma dinâmica 
diferente, o trabalho de coaching ajuda, pois aprendemos com o processo.

O coaching traduz melhor, ajuda a empresa a entender o que está acontecendo 
com o empregado, porque quando entramos na casa de alguém e entendemos 
sua dinâmica, podemos dar dicas para que exerça potencialidades. No ambiente 
de casa acontecem coisas muito interessantes e precisamos aprender com isso. 

O Jornal Hoje fez uma matéria conosco ligada ao teletrabalho e a colega entre-
vistada tinha um urso de pelúcia bem grande que ficava em uma bancada ao 
lado do computador, essa funcionária quis tirar o urso por causa da presença da 
televisão, mas como trabalhava com ele, disse para mantê-lo, pois faz parte da 
dinâmica da casa. 

Vamos aprendendo a lidar com isso, porque em nosso ambiente de trabalho às 
vezes não podemos nem ter um bonequinho na mesa – eu sempre debatia com 
o meu chefe, porque ele proibia enfeites e eu discordava dessa postura, pois há 
uma questão afetiva, simbólica e não causa prejuízo nenhum. Não é um enfei-
te que atrapalha o trabalho. Ao meu ver, precisamos ter cuidado ao entender 
a dinâmica das pessoas, então estamos aprendendo muito como funciona o 
ambiente das casas e como pode funcionar o ambiente de trabalho. Por isso o 
coaching que temos nos ajuda a traduzir essas questões.

Ferramentas de comunicação interna também são muito importantes, é preciso 
divulgar o teletrabalho, com isso começa o debate sobre criar expectativas nos 
112 mil funcionários do banco, sendo que apenas 100 são teletrabalhadores e, 
na minha opinião, é importante mostrar, divulgar, porque isso traz o conceito 
de modernidade que queremos, por isso usamos muito a comunicação interna. 

Fiquei impressionado com o interesse da mídia no assunto. Teletrabalho no 
Banco do Brasil já rendeu três reportagens para a televisão, várias on-line, ou-
tras em mídia impressa. Tem ações que tomamos e achamos que renderiam 
mais interesse para os jornalistas, mas esse tema parece ser o xodó. Acho que 
essa atenção é boa e que as empresas públicas podem usá-la para se colocar 
na vanguarda.

Novas tecnologias, como falei, o trabalho do SESMT é muito importante da 
área de segurança, pois é ele quem observa a parte do imobiliário, iluminação, 
não tem como realizar esse trabalho, mesmo em larga escala, sem a presença 
do SESMT. O equipamento, no nosso caso, é do funcionário, colocamos alguns 
aplicativos, sistemas e programas, mas o computador não é nosso, assim como 
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mesa e cadeira que não nos pertencem. Essa decisão foi tomada em base de 
uma orientação jurídica. Alguns sistemas que implementamos na máquina dos 
funcionários são até de segurança, mas o equipamento todo não nos pertence.

Sobre rendimentos, temos ganho médio de produtividade em torno de 39%, o 
que pode parecer muita coisa, mas a pessoa fica mais focada mesmo. No am-
biente de trabalho, há dispersão, até mesmo um telefone pode atrapalhar. Te-
mos observado que no ambiente de trabalho há muito mais dispersão do que 
dentro de casa, mas precisamos estudar a fundo. Tem um colega que vai fazer 
uma dissertação de mestrado agora, que vai iniciar uma pesquisa sobre teletra-
balho no Banco do Brasil, o que vai ser muito útil para nós. 

Entretanto, a questão do aumento de produtividade, a princípio, é resultado da 
dispersão, quando comparada ao maior foco que temos em casa. Houve re-
dução do absenteísmo, a satisfação do trabalho também aumentou, ou seja, 
quem começa o teletrabalho não quer largar, porque realmente melhora a qua-
lidade de vida. 

Percebemos também que os profissionais que estão iniciando esse movimento, 
inclusive usando novas tecnologias de integração trabalho remoto, sentem-se 
partícipes da construção do processo. Eles sabem que estão iniciando o modelo 
que servirá para uma escala maior, então são críticos de ferramentas e de sis-
temas,  colocamos eles em contato com fornecedores e, como pessoas da área 
de tecnologia, têm senso mais apurado para essas questões. 

Gostaria de finalizar dizendo que nós usamos muito a filosofia aplicada à ges-
tão, pois entendemos que pode nos ajudar nessa reflexão. No século V a.C. hou-
ve um filósofo chamado Heráclito, que, embora tenha nascido em berço nobre, 
foi bastante alternativo na época, que disse que a natureza muda e tudo flui, 
o mundo flui independente da sua vontade. Você não atravessa duas vezes o 
mesmo rio. Parmênides, contemporâneo de Heráclito, era queridinho do sta-
tus quo e dizia: “O vir a ser não existe, porque é vir a ser, não é uma realidade 
instalada, então não se preocupe do vir a ser, mantenha o seu foco no que é 
dado hoje”, ou seja, o paradigma da estabilidade, bem diferente do paradigma 
da mudança do Heráclito. 

Só que vivemos em um mundo em que tudo muda, independente da nossa von-
tade, e muda rápido, por isso não dá para parar no tempo e dizer que o tele-
trabalho é o vir a ser, então devíamos deixar para lá, como algumas empresas 
ainda pensam.

Depois tivemos outro filósofo, chamado Bacon, que fez o que não devia, foi pre-
so e em vez de se jogar da torre, resolveu escrever obras maravilhosas. Entre 
outras coisas, ele falou o seguinte: “Heráclito tinha razão, as coisas mudam, 
mas nós podemos intervir no rumo das mudanças”. Ou seja, Bacon deu um pas-
so a diante. 

E mais tarde Hegel afirmou que ninguém muda nada sozinho, nós mudamos 
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em coletividade. Então de nada adianta a instituição achar que vai mudar algo 
sem ouvir o funcionário, torná-lo parte da construção do modelo, trazer o mo-
vimento sindical para perto, ampliar a visão sobre o que está buscando fazer 
etc. Espero que um dia esse termo de teletrabalho esteja no acordo coletivo de 
trabalho. Ainda não tivemos a maturidade de colocá-lo, mas espero que esteja, 
porque é uma ferramenta importante.

São esses movimentos e princípios que estão em nossa educação corporativa 
e ao mesmo tempo são divulgados para os profissionais, para que entendam a 
lógica e a razão de ser por trás de toda a questão do teletrabalho.
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Sérgio Basile – Dataprev: Muito obrigado Carlos.
Agradeço essa viagem aplicada da prática de uma 
organização pública. Estão abertas as perguntas, 
mas o mediador também tem o direito. Você falou 
que mensurou a produtividade, mas em relação  
a custos e economia, o que tem de números  
para falar?

Carlos Alberto Araújo Netto – Banco do Brasil: 
Bom, ainda não dá para estimar a parte de infraes-
trutura, eu diria que não há economia, pelo contrá-
rio, apenas investimento. Ou seja, no início houve a 
ideia assim: “Vamos alocar mais gente no teletra-
balho, então ganhamos na parte de infraestrutura, 
cafezinho, água, material de trabalho”. 

Mas infraestrutura, espaço físico que em algumas 
situações o banco aloca, é investimento. Princi-
palmente nesse início não dá para trazer ganho 
em infraestrutura. Produtividade, absenteísmo e 
satisfação conseguimos medir, mas infraestrutura 
tem que ser analisada em larga escala, pensando 
na realidade do banco do Brasil, para começar a ter 
algum ganho.

Mesmo em São Paulo, compramos nossa caixa e 
temos uma área de tecnologia na Casa Verde, havia 
até a ideia de locar esse espaço com a evolução do 
teletrabalho, mas ainda não dá para partir com cál-
culos de ganho nesse sentido. Então é fundamental 
que a empresa tenha segurança nos ganhos, por-
que começar a projetar uma conta para justificar 
não vale a pena, porque depois cai tudo por terra.

Ana Cláudia – Banco do Brasil: Eu trabalho na Di-
tec e acompanho de certa forma o processo de im-
plantação desse piloto técnico do teletrabalho. Não 
tenho uma pergunta, mas um testemunho, porque 
está sendo um processo muito interessante, muito 
rico. Você falou os aspectos que eu acho que são os 
fundamentais. Esse é um processo que vem acon-
tecendo de maneira transparente e o comprometi-
mento dos funcionários que estão no piloto. Uma 
coisa para ser pontuada é que o foco da formação 

do funcionário do Banco do Brasil é ter o funcioná-
rio como sujeito dos processos de aprendizagem, 
da carreira dele.

Teve um funcionário que – o que quebra uma série 
de paradigmas dessa questão das gerações – disse 
assim: “Meu gerente veio conversar comigo porque 
tenho potencial, mas eu acho que não é o momen-
to para mim. Eu vejo esse piloto como uma coisa 
muito importante, e eu preciso estar aqui porque eu 
preciso ainda de certo acompanhamento dos meus 
pares e do meu gestor”. É um nível de maturidade 
do funcionário em relação não só à própria carreira, 
mas ao processo, que acompanhamos com muito 
prazer, inclusive. 

Carlos Alberto Araújo Netto – Banco do Brasil: 
Quero publicamente dizer a admiração que tenho 
pela área de tecnologia do banco, porque vocês en-
camparam isso com muita seriedade, fizeram um 
trabalho conjunto e assim temos evoluído muito 
nas soluções. Digo assim: “Sem a tecnologia, nada 
podeis fazer. Sem a controladoria, a área de orça-
mento, nada podeis fazer. E sem o jurídico nada 
podeis fazer”, são três áreas com as quais temos 
uma relação especial, porque dão base para muito 
do que fazemos.

Queria até aproveitar rapidamente para fazer uma 
propagandazinha. Essa semana teve o HSM Expo 
em São Paulo, e na revista da HSM, que em breve 
estará nas bancas, tem uma matéria muito legal 
falando sobre a nossa universidade corporativa, o 
nosso portal de ensino a distância. O título, que eu 
achei formidável, é “Antecipando o futuro”, que vem 
da ideia do sociólogo britânico Antony Giddens que 
diz que as empresas que saem na frente são aque-
las que antecipam o futuro, como estamos discu-
tindo aqui em relação ao eletrabalho.

 São 33 mil acessos diários na nossa universidade 
corporativa, inclusive pelo celular, pelo tablet, para 
requisito de curso presencial e ficamos muito fe-
lizes. São quatro páginas falando da nossa UniBB, 
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porque não adianta também lançar o teletrabalho 
de forma isolada, quando a plataforma de ensino 
a distância não é boa. Nesse ponto, Joãozinho 30 
tinha toda razão, precisamos trabalhar qualidade, 
porque quando trabalhamos qualidade, as pessoas 
vêm, se entusiasmam, agora quando algo é ruim, 
mal feito, as pessoas não dão o devido valor.

Mas, assim que vocês puderem, comprem o exem-
plar da HSM: “Deixei a crise para os outros – es-
tratégias adotadas por empresas para combater 
o pessimismo e crescer”. Acho que precisamos ter 
esse tipo de leitura, porque abrimos o jornal e só le-
mos pessimismo, é importante saber que o cenário 
está ruim, mas o que estão fazendo para impulsio-
nar, para vencer essa realidade dura que teremos aí 
em 2016 e 2017? O país vai sim superar essa crise, 
mas precisa da nossa inteligência, não vai ser fácil e 
as empresas precisam buscar soluções.

Fernando Lobo – Oi: Bom dia, na verdade são 
duas perguntas. Dentro desse universo de 112 mil 
funcionários que você comentou, existe hoje uma 
meta para vocês com relação ao teletrabalho? E a 
segunda pergunta tem a ver com o que você falou 
das cotas de mulheres, que achei uma abordagem 
muito interessante porque é realista, e porque ban-
co teve coragem de assumir essa realidade. Mas o 
mercado tem falado muito nas pessoas com defici-
ências também, como um alvo que tem cota. Existe 
esse tratamento no banco?

Carlos Alberto Araújo Netto – Banco do Brasil: 
Nós temos funcionários com deficiência e temos os 
priorizado também. Não citei, mas você pegou um 
ponto importante.

Sobre a outra questão, nossa maior preocupação 
agora não é quantidade, é qualidade. Além da tec-
nologia, estamos estudando agregar mais duas di-
retorias até o final do ano, acho que nosso desafio 
é poder avançar e trabalhar essa cultura nas dire-
torias, o que ainda não temos. Então, se chegarmos 
a 3, 200 ou 300 mil, meu maior interesse é poder 
avançar com as tecnologias. Nossa meta é por di-
retoria envolvida no processo.

Eu quero reconhecer também o trabalho que a 
Oi tem e o suporte que ela dá. O Banco do Brasil 
tem conversado com essa empresa, que tem dado 
grande suporte nesse tema. Estivemos no Conar 
com vocês, conversei com os dirigentes da Oi e sei 
que vocês têm acompanhado esse assunto com 
muito interesse e dando uma plataforma bem inte-
ressante para empresas. Vocês estão de parabéns, 
porque a visão precisa ser conjunta. Então precisa-
mos desse suporte.

Valmir: Obrigado. Carlos Alberto, primeiro meus 
parabéns. Eu, como diretor da Sobratt e da BRH 
Nacional, acompanho toda a trajetória desse tra-
balho e lançamento de vocês, mas não com tantos 
detalhes como você posicionou.

Vejo que a maturidade que você apresenta é muito 
valiosa. No ano passado, estive no evento em Tó-
quio, no Japão, onde tive a oportunidade de parti-
cipar de algumas iniciativas mundiais dentro desse 
tema. A prioridade que vocês dão à mulher é algo 
que vem positivamente crescendo no mundo, e 
com iniciativas positivas em sair na frente, dizer: 
“Olha, eu quero fazer isso”, sem precisar impor, 
multar ou brigar, o que é muito positivo, valioso.

Há uns dez dias fui surpreendido ao receber a no-
tícia de uma modificação ampla feita no código do 
trabalho de Portugal, que privilegia afastamento 
maior para a maternidade, desde que a gestante 
tenha condições de trabalhar em casa. 

Quer dizer, eles utilizam a ferramenta de teletra-
balho como modelo de incentivo e positivismo em 
relação à inclusão, ao reconhecimento da mulher 
como importante trabalhadora, com essa questão 
de ter proteção diferente e maior. 

Em relação à parte sindical que você comentou, 
não existe ainda iniciativa forte em nosso país, nós 
trouxemos algumas pessoas de fora do Brasil, da 
Costa Rica, do México e da Argentina, que trouxe-
ram experiências brilhantes e positivas nesse sen-
tido para a Sobratt, na iniciativa deles, na confecção 
de acordos coletivos. 

Em São Paulo, muito timidamente, a área de pro-
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cessamentos de dados possui uma cláusula singela 
de que as partes precisam negociar para implantar 
teletrabalho. São aspectos muito importantes, va-
liosos e quero te parabenizar por isso. Apenas uma 
colocação e reforço a essas iniciativas que vocês 
estão tomando. Parabéns.

Carlos Alberto Araújo Netto – Banco do Brasil: 
Quero aproveitar sua fala, e me perdoem por trazer 
um caso pessoal, mas tenho 47 anos e minha es-
posa fez 44 agora no domingo. Eu a conheço des-
de os 16 anos de idade, somos casados há muito e 
não tomamos a decisão de ter filhos. Aos 39, a irmã 
dela teve nosso sobrinho e alguma coisa aconte-
ceu, explodiu e foi bacana, precisamos respeitar 
esse momento das mulheres. Elas também no 
mercado de trabalho e a gravidez é um momento 
com muito enjoo, enfim, tudo isso. Mas não acon-
teceu porque ela já está em idade mais avançada, 
pudemos recorrer à ciência, e estamos com 10 se-
manas de gravidez.

Olha, é difícil, ontem mesmo eu estava nesse even-
to em São Paulo e ela me ligou pois estava indo ao 
hospital, porque teve um sangramento, já começa-
mos a pensar, e ela também, mas graças a Deus 
consegui pegar o avião rápido, às 15:45 peguei o 
voo e às 17:00 horas estava no hospital. Foi tudo 
bem, sem problemas, mas você trouxe uma fala in-
teressando, pois teletrabalho acontece. 

Ela precisa fazer cinco dias de repouso, é executiva 
do Santander, mas está no telefone trabalhando, 
está no teletrabalho. Minha esposa é uma pessoa 
responsável, cumpre os compromissos do trabalho, 
tinha uma apresentação e a abriu com sua equipe. 
Precisamos olhar a realidade, aprender com ela e 
mudar a legislação, porque essa situação de a le-
gislação vir anos depois não funciona. Acho que 
você trouxe uma questão brilhante e um exemplo 
muito legal de que precisamos mergulhar mais na 
realidade, porque se não a lei fica totalmente defa-
sada, com gap grande em relação à realidade.

Uma coisa que fizemos e foi muito importante 
também, já que estamos falando sobre esse tema 
de gravidez. É que as mulheres têm engravidado 

cada vez mais tarde. Por isso partos prematuros 
podem acontecer. Então, no caso do banco do Bra-
sil, uma decisão com custo mínimo foi tomada, mas 
com efeito extraordinário. Só começamos a contar 
a licença maternidade quando a mãe sai do hospi-
tal com o filho. 

Imagine um parto prematuro de dois meses, a 
criança ali na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a 
mãe sem poder estar com o filho nos braços e já 
contando a licença maternidade. É duro, não é? Foi 
a mudança que fizemos, é isso que faz e tem fei-
to nos últimos três anos. Sermos listados entre as 
melhores empresas para se trabalhar, pesquisa da 
Universidade de São Paulo (USP) e da editora Abril.

Acho que esses movimentos trazem um movimen-
to importante na empresa, e já que você representa 
a (BRH), que é uma associação muito importante, a 
qual somos ligados, eu acho que o Conar pode ser 
um fórum muito bom para de fato discutirmos no-
vas tendências, para trazer a visão da empresa pú-
blica naquilo que estamos transformando, porque 
a administração pública merece um olhar especial, 
já que é um desafio para nosso país ter a adminis-
tração pública alavancada, de vanguarda, em con-
junto com a iniciativa privada.

Tenho procurado com a BRH ajudar ou pensar den-
tro da minha esfera de relacionamento para que 
tenhamos no Conar algo mais instigante nos de-
bates, como essa questão que você trouxe, ou seja, 
perceber como a Europa está se movendo diante 
da crise. 

Acho que esse seria um tema maravilhoso para o 
Conar, abordar o que mudou na Europa e Estados 
Unidos depois da crise econômica. E o que pode 
mudar nesse momento de crise que estamos vi-
vendo. É um tema maravilhoso, instigante, eu acho 
que muitos gostariam de participar. Nos Estados 
Unidos, porém, a legislação muda, mas França e 
Itália, por exemplo, têm escolas jurídicas mais pró-
ximas da nossa, pois nossa formação é muito euro-
peia e pouco americana. Obrigado.

Sérgio Basile – Dataprev: Boa tarde, gostaria de 
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lembrar que temos mais três palestras, a próxima 
será apresentada pelo doutor Wolnei Tadeu, que 
discorrerá sobre os aspectos jurídicos do teletraba-
lho. O doutor Wolnei é advogado e pós-graduado 
em administração de RH, diretor jurídico da BR Rh 
Brasil e da Sobratt, membro do conselho superior 
jurídico da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp) e da comissão de relações de tra-
balho da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
também é diretor do sindicato das sociedades ad-
vogadas de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Boa palestra.
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Sejam todos bem-vindos. Espero trazer algumas contribuições além daquelas 
dadas pelos colegas que me antecederam pela manhã, que foram muito valio-
sas. Tenho certeza que dicas importantes foram transmitidas, pelo menos pelo 
que pude observar. Espero contribuir com essa parte jurídica, que é um pou-
co espinhosa, áspera, dura, e transformá-la em algo mais fácil, de certa forma 
amistosa, para que vocês possam levar nossa contribuição aos seus trabalhos.

Vou falar sobre alguns aspectos que tornam o caminho do reconhecimento na 
parte jurídica não tão espinhoso como pode parecer, começando pelo conceito 
geral do teletrabalho, previsto pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
A OIT é sediada em Genebra, composta por quase 200 países associados e tem 
a função de orientar práticas e normas em todos eles, que se tornam obrigados 
a aprová-las localmente. É, portanto, uma linha de orientação sempre impor-
tante para aspectos que ainda não estão tão difundidos.

Também pretendo citar alguns países latino americanos que incluem teletraba-
lho no âmbito legal; fazer uma análise da nossa legislação trabalhista e definir 
como os projetos de lei existentes no Brasil abordam o teletrabalho, traçando o 
estado e adequação à legislação; levantar e sugerir quais tipos de medidas são 
necessárias para implantação desse modelo, a fim de orientar vocês para que 
possam implantá-lo corretamente; abordar algumas cláusulas indispensáveis 
como exclusividade, não concorrência e confidenciabilidade, valiosas diante de 
tudo que acontece em termos de divulgação, publicidade, acesso à informática 
e comunicação; e, por fim, mostrar como exercer comando ou controle de su-
pervisão a distância. 

Segundo o conceito geral definido por Jack Nilles – que a Joselma já comentou 
a respeito – teletrabalho é uma modalidade de labor realizada pelo trabalhador 
em local distinto da empresa ou em local diverso daquele no qual os resultados 
são esperados, ou seja, é realizado a distância e por meio das TIC. 

Já o conceito popular, infelizmente, é a suposição de que o teletrabalhador não 
se esforça nem se compromete com produtividade, que trabalha na beira da 
praia, deitado em uma rede. Ainda há a ideia de que o teletrabalhador é alguém 
sobrecarregado, sem descanso e explorado. Mas teletrabalho não é isso, pois 
vimos que as iniciativas do Serpro e do Banco do Brasil dizem muito mais do 
que essa simples conceituação. 

Como falei a vocês, a OIT possui normas a respeito desse tema, a Convenção 
nº 177/1996, que entrou em vigor a partir de 2000, e a Recomendação nº 
184/1996, ambas ainda não ratificadas pelo Brasil. Portanto, nosso país, infe-
lizmente, ainda não é signatário de tais normas. 

Não vou entrar em detalhes, pois todos têm acesso à versão em português 
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dessas normas via internet. Convenção é uma norma que vigora como uma lei, 
quando o país firma que vai segui-la. Já recomendação é apenas orientação de 
conduta, de procedimento. Desde 1996, já há orientações de como teletrabalho, 
home office, trabalho a distância, trabalho remoto ou trabalho virtual (todos, de 
alguma forma, sinônimos) podem e devem ser praticados de forma sadia pelas 
empresas e entidades de forma geral. 

Os Estados Unidos possuem, desde 2010, uma norma de ordem pública chama-
da de Ato 111-292, que regula a implantação do teletrabalho no setor público. 
De ordem federal, essa norma se aplica a todas as empresas e órgãos públicos 
que desejam implementar teletrabalho.

A Argentina, por sua vez, possui um programa de adesão voluntária muito in-
teressante criado em 2008, o Programa Piloto de Seguimiento y Promoción del 
Teletrabajo en Empresa Privadas (Propet). 

Se uma empresa quiser aderir a esse programa, deve seguir o padrão e regras 
impostos pelo governo e caso queira implantar teletrabalho de forma espontâ-
nea, também pode fazê-lo, sem adesão ao Propet. Nesse momento, também na 
Argentina, está em avaliação e em breve deve ser promulgado um projeto de lei 
(PL) que regula o teletrabalho de uma forma geral, a nível nacional. Esse progra-
ma já está bastante sólido, maduro e agora buscam transformá-lo, baseado nas 
experiências que tiveram durante esses anos, em legislação.

Na Colômbia existe a Lei nº 1.221/2008 e o Decreto nº 884/2012. Vale a pena 
conhecer esse projeto interessante, e todas as suas informações estão disponí-
veis on-line. Na Costa Rica, o Decreto nº 37.695/2013 é bem recente e relativo 
à área pública. Tivemos inclusive a oportunidade de contribuir com observações 
a esse PL. 

Apesar do tamanho diminuto em comparação ao Brasil, esse país tem o tele-
trabalho como algo muito desenvolvido, havendo uma espécie de secretaria, 
um órgão vinculado à presidência do país, específico para a área pública. Nesse 
momento eles estão prestes a fazer, também, uma legislação para aplicação de 
teletrabalho na área privada.

O Peru tem um projeto ainda não transformado em lei, o 184-1052/2011, 
que está perto de ser aprovado como legislação nacional. A Venezuela tem um 
decreto mais antigo, a lei orgânica do trabalho, que prevê apenas o trabalho a 
domicílio, não especifica teletrabalho, mas da mesma forma que a legislação 
brasileira, fala sobre trabalho a distância ou em domicílio, prevendo alguns as-
pectos nesse sentido também.

Todas as legislações citadas tratam de aspectos interessantes como sobre 
quem deve fornecer equipamento, que responsabilidade deve ter o teletraba-
lhador, quais os cuidados da área de segurança e medicina do trabalho, quais os 
custos e assim por diante. 
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Outro aspecto muito importante presente em todas é a voluntariedade. A não 
ser que o funcionário seja contratado efetivamente para teletrabalho, um em-
pregado da empresa não deve, por orientação da própria OIT, ser obrigado a 
se tornar teletrabalhador e, se o fizer, tem o direito de retornar a sua posição 
anterior, porque a adaptação é uma situação que pode acarretar problemas na 
condição dos trabalhos profissionais desse empregado.

Então, são alguns aspectos muito bem definidos em vários países. Aqui eu me 
restringi a países latino americanos especialmente, mas em quase toda a Eu-
ropa, hoje, há regulamentação nesse sentido. Eu tive um comentário na parte 
da manhã sobre uma legislação de Portugal que recentemente foi reformada. 
A Espanha reformou a legislação também recentemente para o teletrabalho, 
além da Itália, da Rússia, e assim como vários países que a gente teve a opor-
tunidade de acompanhar. Eles estão, nesse momento, adotando várias motiva-
ções, incentivos e estímulos para o teletrabalho.

O Brasil ainda é muito simplório nesse sentido. Nós tivemos, em 2011, uma 
alteração no Artigo 6º da CLT por meio da Lei nº 12.551/1943. O artigo passou 
a vigorar com a seguinte redação: “Não se distingue entre o trabalho realizado 
no estabelecimento do empregador, o executado no domicilio do empregado e 
o realizado a distância”. Aqui vemos a grande novidade, porque incluíram “a dis-
tância”. Antes o trabalho era limitado só ao estabelecimento de empregador e a 
domicílio. A nossa legislação da CLT é de 1943 e só previa o trabalho a domicilio 
e o trabalho na empresa.

Continuando a leitura: “desde que sejam caracterizados os pressupostos da re-
lação de emprego”. A seguir, vem o parágrafo único, em que é dito o mais impor-
tante com relação ao teletrabalho: “os meios telemáticos e informatizados de 
comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídi-
ca, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho 
alheio”. Os meios telemáticos e informatizados, no nosso caso, são as TIC. Essa 
foi a grande mudança feita na nossa legislação, trazendo um pouco mais de 
suporte e fundamento jurídico para o teletrabalho no nosso país.

Nós temos, desde 1943, o artigo 4º da CLT. Nele é dada, também, uma base para 
tudo isso, ao estabelecer que: “Considera-se como serviço efetivo o período em 
que o empregado esteja à disposição do empregador”. À disposição significa em 
qualquer ponto. Na época da criação da lei, já acontecia isso com o aquele que 
viajava, o motorista, o vendedor. Hoje, quando qualquer tipo de empregado da 
empresa necessitar viajar, estando ele à disposição, isso é considerado como 
serviço efetivo.

No artigo 83 da CLT, que também não foi alterado, também podem ser feitas 
interpretações nesse sentido: “É devido salário mínimo ao trabalhador em do-
micílio, considerado este como o executado na habitação do empregado ou em 
oficina de família, por conta de empregador que o remunere” (trabalhador em 
domicílio é, por exemplo, aquele que faz home office). Ou seja, a legislação já 
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tinha certa previsibilidade do que seria trabalho a distância, sendo aquele fora 
do trabalho do local de empresa.

Por fim, o TST, tão logo esse dispositivo do artigo 6º da CLT foi mudado, trouxe 
uma inovação na súmula 428, que previa só a questão do uso do celular. Então, 
o TST, percebendo que essa mudança iria afetar os seus julgamentos, modificou 
essa jurisprudência com um sobreaviso, uma aplicação analógica (quando se faz 
comparação de um dispositivo legal com um que não tem uma previsão legal, 
fazendo uma analogia, uma comparação com essa aplicação paralela) do artigo 
44 e parágrafo 2º da CLT.

Nessa súmula revista, é dito que: “O uso de instrumentos telemáticos ou infor-
matizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza 
regime de sobreaviso”. Há esse tipo de preocupação quando o empregador ofe-
rece celular, notebook e outras ferramentas, e quer que o empregado trabalhe 
vinte e quatro horas por dia. Isso é errado, não é pressuposto. O TST já deixa 
claro em sua interpretação que apenas a concessão, a facilidade do uso, não 
significa que o empregado esteja vinte e quatro horas à disposição.

Vocês sabem o que é sobreaviso? É quando a pessoa fica em algum local es-
perando o comando, a ordem para trabalhar. E por que foi escolhido para essa 
revisão o artigo 244? Se vocês forem ver no artigo 244, no parágrafo segundo, 
fala-se dos serviços de telegrafia e teletipia, que na época eram as expressões 
usadas. Um exemplo é quando as pessoas tinham que ficar aguardando um co-
mando em uma linha férrea para desviar o rumo do trem, e quando vinha o 
comando (por meio de um serviço de teletipia ou de telegrafia), então, ele tinha 
que mudar de trilho. Ele tinha que ficar lá esperando, ele não podia se ausentar, 
então, nesse caso, ele estava à disposição. É por isso que esse artigo serve de 
analogia nesse caso.

Ainda na revisão da súmula 428 do TST, é considerado em sobreaviso o em-
pregado que está a distância e submetido a controle patronal por instrumentos 
telemáticos e informatizados. Ou seja, só fornecer o equipamento, não é sufi-
ciente. O texto desse sobreaviso está assim:

Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e 
submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou 
informatizados, permanecer em regime de plantão ou equiva-
lente, aguardando a qualquer momento o chamado para o servi-
ço durante o período de descanso.

Esse regime costuma ocorrer em finais de semana ou a noite. São plantões di-
versos de médicos, de enfermeiros, da área de tecnologia.

E o que mudou? Antes, havia a previsão de trabalho apenas na empresa ou a 
domicílio, havia uma delimitação geográfica. Nessa situação, era medido so-
mente produtividade. Hoje, o controle é via “mepede” – o ”mepede” é o “você 
me pede e eu faço”, e antigamente, via caderneta.
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Minha mãe, na década de 1950, apesar de não ser uma teletrabalhadora, traba-
lhava a domicílio, pois fazia confecções em casa. Ela entregava o produto feito 
e costurado, a empresa que recebia esse produto anotava na caderneta, e no 
final do mês, ela apresentava sua produção, anotada na caderneta, e recebia 
por isso. Esse era o controle.

Agora, o trabalho a distância tem maior amplitude geográfica e que ocorre des-
de que a subordinação, o controle ou o comando possam ser medidos por meios 
telemáticos e informatizados. Então, hoje há um controle total.

Por meio de equipamentos (tais como notebook, tablet e smartphone) você tem 
condições de controlar tudo isso e de modo completo: mede-se produtividade, 
frequência, supervisão, comando e pessoalidade. Com relação à pessoalidade, 
compreenderemos, ao final da explanação, como se faz para medi-la, controlá-
-la. Isso serve para saber, por exemplo, se a pessoa realmente fez o trabalho ou 
se ela pediu para um terceiro fazê-lo em seu lugar.

Voltando à regulamentação, podemos que uma maior regulamentação do te-
letrabalho está a caminho, e nós temos alguns projetos de lei nesse sentido. O 
PL 4.505/2008, do deputado Luiz Paulo Vellozo Lucas, está adormecido. Este 
é um projeto que mistura autônomo com empregado e aspectos tributários/
fiscais com aspectos celetistas. Então, é um projeto que não agradou. Ele está 
tramitando, mas com pouquíssimas chances de ser efetivado.

Já esse projeto do deputado Carlos Bezerra, PL 4.793/2012, trata apenas da 
exigência de se ter contrato escrito para situações que prevejam a remuneração 
de um trabalhador em teletrabalho. Então, não é um projeto largo nem amplo, 
é uma coisa muito restrita, mas vai afetar a área também.

Por fim, na área da Câmara Federal, temos o PL 2.713/2015 do deputado Da-
niel Vilela , que já autoriza a implantação de um sistema chamado escritório 
remoto, ou home office, no serviço público. Ou seja, é um projeto de lei específi-
co para o serviço público, é interessante nesse sentido. O deputado está muito 
entusiasmado com essa possibilidade. A audiência pública sobre esse PL, a qual 
estivemos presentes, foi muito positiva – a Joselma, inclusive, nos representou 
na ocasião, fazendo uma ampla defesa do teletrabalho.

No Senado, nós temos dois projetos: um é do senador Rodrigo Rollemberg, atu-
al governador do Distrito Federal, por meio do Projeto de Lei do Senado PLS 
274, e o outro é do senador Eduardo Amorim, pelo PLS 326. Esses projetos en-
traram quase que simultaneamente no Senado, estão tramitando desde 2013. 

O mais adiantado é o projeto do senador Eduardo Amorim, o que é natural, 
porque o senador Rodrigo Rollemberg, com seu afastamento do Senado para 
governar o Distrito Federal, naturalmente, não conseguiu dar a seu projeto o 
mesmo impulso obtido por Eduardo Amorim no seu. 

São projetos muito mais amplos, pois regulam a questão de contratação, volun-
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tariedade, remuneração, controle, segurança do trabalho e assim por diante. Vale 
a pena conhecê-los. Os projetos estão tendo tramitação normal, contando com 
pouquíssimas emendas e um apoio muito positivo pelas comissões em que são 
processados. Para nós, da Sobratt, esse projeto do senador Rodrigo Rollemberg 
– que, inclusive, é da área de informática – é mais próximo do que seria o ideal.

Por que é importante, na nossa ótica, uma regulamentação maior? Há uma le-
gislação que hoje que abrange tudo isso, mas é preciso regulamentar para dar 
um pouco mais de segurança jurídica em alguns aspectos na legislação que não 
são claros. Algumas pessoas levam trabalho para onde estiverem, literalmente, 
e, além disso, hoje, um computador dá liberdade à pessoa para fazer várias coi-
sas, seja escrevendo suas memórias, fazendo um livro etc. Essa liberdade pode 
se tornar algo prejudicial, como quando as pessoas se colocam em situação 
risco, que é o caso de quem dirige usando o celular.

Há outras situações curiosas, como no car office. Nela, a pessoa implanta tudo 
dentro do veículo: computador impressora, todo tipo de comunicação. Car offi-
ce é, então, um escritório próprio dentro um carro, onde há todas as condições 
para se trabalhar. Obviamente, quando se está em car office não se pode dirigir, 
do contrário, vai acontecer um acidente muito grave.

Medidas necessárias: orienta-se sempre evitar o uso de ferramentas de tele-
trabalho em ocasiões consideradas impróprias, como consultar o smartphone 
quando se está atravessando a rua. Eu confesso a vocês que, por vezes, acabo 
me vendo nesse tipo de situação, como quando dirijo. Mas para minimizar os 
riscos, uso a tecnologia Bluetooth, ponho um aparelho no ouvido, fico com a 
mão livre, coisas desse tipo – tecnologias como essa, aliás, modificaram com-
pletamente o painel dos veículos.

A ideia é que para realização de teletrabalho, haja sempre uma orientação muito 
clara, muito apropriada, para que o trabalhador não use isso em seu desfavor.

E como se adequar a essa legislação de teletrabalho? Primeiramente, é neces-
sária uma análise muito precisa dos cargos passiveis de teletrabalho. Em uma 
agência bancária, por exemplo, ao se atender um correntista, não há como ha-
ver teletrabalho, pois nesse caso o contato presencial com o cliente é essencial. 

Outro exemplo é o trabalhador braçal, cujo ofício é manual e lhe exige esforço 
físico e presença na empresa, especificamente no maquinário. Então, para qual 
tipo de trabalhador é possível adotar o teletrabalho? Aquele que executa tra-
balho essencialmente intelectual e que pode realizar esse trabalho através das 
tecnologias de informação e comunicação. 

Outra medida essencial é a adoção de um regulamento corporativo. Nele, é im-
portante estabelecer se são ou não permitidas situações como o uso de redes 
sociais nas ferramentas de teletrabalho. 

Se não for permitido, é conveniente a empresa informar quais são ferramen-
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tas que ela oferece para suprir as funções das redes sociais. Outras questões 
que devem estar esclarecidas nesse regulamento: acesso a sites de entreteni-
mento; manutenção de contatos pessoais nas ferramentas de teletrabalho; do-
wnload de aplicativos; necessidade de certas funções nos equipamentos, tais 
como câmera ou Bluetooth; cobertura de custos com o teletrabalho, como em 
deslocamentos para reuniões; a necessidade ou não de participação em treina-
mentos e avaliações; entre outras.

É imprescindível a elaboração de um contrato de trabalho bem feito e apropria-
do às situações de teletrabalho, contendo cláusulas que regulem essa relação. 
Um exemplo de algo que deve estar contido nesse contrato é o alerta sobre a 
questão da pessoalidade. 

Questões como as que se seguem dever ser respondidas nesse tipo de contra-
to. Um trabalhador que fará vendas a distância pode ser menor de idade? Não 
poderia, pois não é uma responsabilidade que lhe cabe. Um trabalhador que vai 
dar uma orientação de saúde pode ser alguém que não seja médico? Ou ainda: 
como será feito o controle de jornada? Quais são os custos envolvidos e cober-
tos na relação de trabalho?

Normas de segurança, relatórios exigidos, equipamentos e instrumentos a se-
rem seguidos, tempo de trabalho, observações para os intervalos e  repousos: 
essas e outras preocupações devem estar previstas em um contrato.

Hoje, ao ligar para a Gol para fazer uma compra ou um agendamento de voo, um 
teletrabalhador pode te atender. Muita gente não sabe, mas ele atende da casa 
dele, com total acesso ao sistema, eletronicamente, na casa dele. 

Muito provavelmente, alguns dos serviços que vocês acionam podem estar 
sendo oferecidos em outro país, e vocês não imaginam isso. Nessa relação, a 
questão do fuso horário pode ser importante. 

No Brasil, é oferecido esse tipo de serviço para outros países, e o contrário tam-
bém pode ocorrer. Dependendo do horário que vocês acionam um serviço, pode 
ser que vocês estejam falando com um atendente de uma colônia portuguesa e 
não imaginam que ele seja estrangeiro. As tecnologias baratearam muito, en-
tão, a comunicação hoje é muito mais fácil, muito mais barata. Dependendo do 
custo envolvido, há esse tipo de situação.

Também deve constar nas cláusulas de contrato a questão da exclusividade. Às 
vezes, a pessoa que trabalha a distância se sente tentada a arrumar mais de um 
emprego. Isso pode lhe gerar um problema de saúde, pois ela, possivelmente, 
vai trabalhar por muitas horas diariamente. Então, deve haver a orientação para 
ela trabalhar exclusivamente para a empresa. Mas isso não é algo que se possa 
impedir, porque a pessoa pode, por exemplo, trabalhar remotamente durante o 
dia e, a noite, lecionar em uma faculdade.

Outra coisa importante é a não concorrência. Não é interessante que os dados 
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da empresa cheguem ao conhecimento da concorrência ou se tornem públicos. 
Não fazer cópias de dados e informações sigilosas: essa pode ser uma cláusula 
muito importante no contrato de teletrabalho.

Há outras situações curiosas. Em uma situação hipotética, uma mulher arrumou 
um jeito especial para trabalhar em casa: pôs o fogãozinho do lado, lava-roupa 
do outro, um balcão em cima, e está ali o trabalho dela. Bom, home office não 
é isso. Você não pode misturar a sua vida privada com a vida profissional. O 
trabalhador em home office deve saber diferenciar trabalho, lar e pessoalidade.

Outro aspecto importante é que no controle da empresa deve haver respeito 
à privacidade, pois não é correto, por exemplo, o supervisor ligar para o traba-
lhador e querer falar com ele na hora em que este está com a família jantando. 
Deve-se falar durante o expediente, durante o horário de trabalho, e ainda as-
sim, perguntar primeiramente se ele está em condições, se ele está disponí-
vel, pois ele pode estar recebendo uma visita, pode se sentir, de alguma forma, 
constrangido para atender uma ligação ou mesmo uma conferência naquele 
momento. Deve-se respeitar situações como essa.

É preciso, também, certificar-se de que não existem restrições sindicais. Há 
empregadores que questionam o benefício do vale refeição ao teletrabalhador, 
alegando que como ele vai ficar em casa não precisa de um vale refeição. 

Eles estão errados, pois é benefício da norma sindical. Se para a oferta de um 
determinado benefício é dito que o teletrabalhador não tem direito, é uma coisa. 
Mas se não é dito nada, o direito continua. Não é porque foi trabalhar em casa 
que o trabalhador deixou de ter direitos. É necessário prestar atenção nisso. Às 
vezes, não está escrito no termo de trabalho, mas essa condição é exigida.

Outro fato é que o teletrabalho não dispensa supervisão sobre normas de se-
gurança e saúde ocupacional. É necessário sempre oferecer orientação médica, 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), controle de uso, treinamento em 
prevenção e haver observação rigorosa das Normas Regulamentadoras (NR). 

O trabalhador tende a ficar em atendimento permanente, a ficar sentado, e ele 
tem que ser orientado, ele tem que ter uma pausa. O sistema tem que fazer 
com que ele cumpra as normas de segurança. O trabalhador estar em casa (ou 
em home office) não significa que a empresa deve deixar de exigir isso. Ela tem 
que estar atenta a essas questões, agir preventivamente, lembrar que cada car-
go possui riscos diferentes, corrigir desvios e instruir. Se a pessoa fez algo que 
não devia ou esteve em situação de risco, é preciso orientá-la e acompanhá-la 
para que aquilo não se repita.

Quando ocorre um acidente de trabalho é muito comum surgirem questiona-
mento sobre o que deve ser feito. Aconteceu um acidente em um lugar qual-
quer, mas ele está em home office, é um acidente de trabalho normal. Pode 
ser de uma escada, pode ser que a pessoa de alguma forma sentiu uma dor 
por ficar em uma posição errada, enfim, não importa. Cabe apurar e ver o que 
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aconteceu, mas a princípio, é acidente de trabalho.

Agora, se a pessoa se queimou no fogão fazendo comida, é acidente de traba-
lho? Não é. Salvo se fosse cozinheiro a distância, do contrário não é. Em situa-
ções como essa o empregador tem que ficar atento.

O empregado deve ser orientado a procurar imediatamente a supervisão/che-
fia, comunicando o fato, inclusive se será necessário o afastamento. Se isso 
ocorrer, orienta-se cessar a conexão remota, pois a pessoa pode continuar tra-
balhando mesmo afastada, o que pode acarretar problemas com a previdência, 
com a justiça, e assim por diante. 

Portanto, ao empregador é fundamental apurar se o acontecimento possui vin-
culação com o trabalho executado e alertar o empregado da necessidade de 
comunicar a Previdência Social em até 24 horas, que é o prazo legal.

Outro conceito importante: teletrabalho não significa abandonar. Não é porque a 
pessoa está em home office que ela não deva ser lembrada. Às vezes a empresa 
faz uma festa, uma confraternização e não convida a pessoa que está remota. É 
oportuno manter um relacionamento constante, como convocar para as reuni-
ões. O trabalhador remoto não pode sentir-se abandonado. Isso é fundamental.

Por fim, como se pode fazer um controle a distância? Eu recomendo a reporta-
gem “O corpo age como uma senha” da revista Administrador Profissional, do 
Conselho Regional de Administração (CRA), na edição de fevereiro 2013. 

Por que esse é o título da reportagem? Porque o DNA de cada um é único, e isso 
implica em características singulares, como impressões digitais, córneas, face, 
veias sanguíneas e, até mesmo, odor ou suor. 

Nós podemos ser controlados em nossa individualidade por qualquer uma des-
sas situações: Bradesco e Itaú fazem uso disso – o Bradesco utiliza a palma 
da mão como reconhecimento digital; a Toshiba anunciou o lançamento de um 
dispositivo leitura facial; em alguns edifícios, o acesso se dá por leitura facial. 

São situações que no passado eram consideradas ficção científica e hoje são reali-
dade. Esse tipo de tecnologia é utilizado, por exemplo, para emissão de passaportes, 
nas eleições, em acesso a bancos, como ponto eletrônico ou para controle de acesso. 

Nos Estados Unidos, para acesso a certos lugares você não precisa nem levar 
documento. São feitas duas ou três perguntas a você, e se você confirma aque-
las informações, que são aleatórias, você é identificado. Na área de imigração 
em Amsterdã, Holanda, há leitura corporal: eles fazem uma espécie de raio X de 
todo corpo. Essas são tecnologias que estão disponíveis. O controle da pesso-
alidade a distância é perfeitamente passível, não há nenhum problema nisso.

Obrigado a todos pela atenção. Fico à disposição, nos poucos minutos que nos 
restam, para responder as questões que surgirem.
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Oliveira – Dataprev: Com relação à questão do aci-
dente de trabalho, surgiram-me algumas dúvidas a 
partir da palestra da Joselma e da sua. Em determi-
nado momento, ela usou como exemplo a explosão 
do chuveiro elétrico. Isso é acidente de trabalho? Eu 
estou perguntando isso porque eu vou chegar a ou-
tro exemplo, de uma lâmpada que queimou.

Wolney Tadeu Ferreira – Sobratt: Não é acidente 
de trabalho. Imaginem, porém, que ele foi ligar o 
computador e tomou um choque, nesse caso sim, 
é acidente de trabalho. É claro, a situação tem que 
ser esclarecida diante do ocorrido.

No exemplo dado pelo Carlos Alberto, a queda de 
problemas com absenteísmo é natural, isso é o que 
nós mais temos verificado. O Citibank também tem 
um serviço, um programa de teletrabalho implan-
tado, que é fantástico. O absenteísmo e o ausentis-
mo caíram absurdamente por conta disso, porque 
o trabalhador se sente mais responsável, pois ele 
põe mais confiança no trabalho que ele faz, no rela-
cionamento com a empresa.

Então, as situações de fraude podem acontecer, 
mas a experiência que nós temos tido mostra o 
contrário. As situações reduzem bastante nesse 
sentido, mas deve haver apuração caso aconteça 
alguma coisa. A pessoa estava sentada, a cadeira 
quebrou, e ela caiu: situações como essa podem 
acontecer, mas têm que ser apuradas.

E o problema não é fornecer ou deixar de fornecer 
algo, mas a pessoa trabalhar em um ambiente sem 
segurança. Há empresas que se preocupam bas-
tante com a questão segurança. Em certas compa-
nhias, por exemplo, não têm mais mesas fixas, as 
quais, em determinado momento, sobem para obri-
gar a pessoa a levantar. Talvez muitos de vocês não 
sabem, mas quem trabalha muito tempo sentado, 
tem um problema sério. Eu, por exemplo, tive que 
passar recentemente por uma cirurgia da venosa 
da safena da perna esquerda por trabalhar sentado 
por muito tempo. Eu não achei que isso fosse pro-

blema, até que surgiu um trombo, apurei com um 
médico, que disse eu não era propenso a esse tipo 
de problema vascular – eu não era fumante, nem 
obeso, nem sedentário. Mas por eu trabalhar muito 
tempo sentado, a veia safena foi sufocada.

Então, pode acontecer situações como essas. É 
preciso conviver e aprender.

Oliveira – Dataprev: Complementando: você falou 
que a questão da energia elétrica não é, necessa-
riamente, um fato, mas se se tratar de uma ques-
tão ergonômica, como em um ambiente onde é 
preciso iluminação, e ocorre um acidente quando o 
profissional foi trocar a lâmpada, na apuração isso 
pode ser considerado acidente de trabalho?

Wolney Tadeu Ferreira – Sobratt: Sim, pode.

Oliveira – Dataprev: Um acidente de trabalho é 
restrito ao horário de trabalho determinado, a 
exemplo do que a Joselma falou, não é? Quando, 
por exemplo, a empresa estabelece que o empre-
gado deve ficar logado somente no horário de X a 
Y horas. Fora desse horário, qualquer evento que 
poderia ser considerado acidente de trabalho deixa 
de ser acidente de trabalho?

Wolney Tadeu Ferreira – Sobratt: É uma das apu-
rações que têm que ser feitas. Você está corretíssi-
mo. Lembra que eu falei que se a pessoa se afastar 
tem que ser cessada a conexão? É o mesmo fato.
Temos duas situações:

• Controle obrigatório: no callcenter da Gol, por 
exemplo, o controle tem que ser estrito e muito 
firme, pois deve-se ter registros de tudo que é re-
ferente à viagem (pedidos de passagem, custos, 
datas, reservas de assento etc.). Se o teletrabalha-
dor fez uma venda, é importante registrar, gravar e 
tudo mais.

• Controle nenhum: uma situação oposta à ante-
rior, pois, nesse caso, a empresa ou a entidade não 
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precisa ter controle nenhum. Normalmente, os ní-
veis executivos estão nessa outra ponta. Um exem-
plo é a empresa Cisco, pois nela não tem controle 
nenhum, nem de personalidade, nem de produção. 
Lá a palavra é a realização: o funcionário tem que 
entregar algo determinado. A forma com que ele vai 
fazer para alcançar a realização não é determinada. 
Nesse caso, então, o trabalhador pode trabalhar à 
noite, de madrugada, de dia, aos sábados, aos do-
mingos – ele faz o que ele quiser. Isso ocorre em 
cargos executivos. Não tem exigência nenhuma  
de controle.

Então, voltando a sua questão: caso o trabalhador 
tenha um controle rígido de suas tarefas, você vai 
ver se ele estava no horário de trabalho dele; se es-
tava, é acidente de trabalho, se não estava, não é 
acidente de trabalho, ainda que esteja no ambiente 
de trabalho dele. 

Recentemente houve o julgamento de um caso de 
um funcionário da Avon, de Belém (PA), que traba-
lhava em casa. Ele caiu de uma escada, machucou-
-se e pediu uma indenização, porque trabalhava  
em casa.

Então, são situações passíveis de acontecer. Cabe, 
depois, ter que demonstrar a veracidade da situação.

Elvis – Procuradoria Geral Federal: A gente, da 
Procuradoria Geral Federal, está na Advocacia-Ge-
ral da União (AGU), em um estudo de implantação 
de teletrabalho. Você fez uma explanação muito in-
teressante sobre o ponto de vista da iniciativa pri-
vada e tocou na questão da proposta de legislação 
existente, mas sabemos que existem vários órgãos 
públicos já fazendo isso. Vocês têm o conhecimen-
to de algum tipo de consequência jurídica, algum 
tipo de problema, alguma demanda judicial em  
relação às pessoas que estão fazendo esse tipo  
de trabalho?

Wolnei Tadeu Ferreira – Sobratt: Eu até quero co-
mentar a oportunidade para comentar que uma das 
áreas que a gente mais sente satisfação em ver o 
teletrabalho funcionando bem e com resultados 
positivos é a área pública. É uma coisa impressio-
nante como no Brasil isso tem funcionado.

Em Brasília, temos como exemplos nesse sentido o 
TCU, TST (que recentemente ampliou a possibilida-
de). E temos alguns casos regionais: em São Paulo, 
o Tribunal de Justiça de São Paulo (que já tem isso 
há cerca de dois anos) e o Tribunal Regional Federal; 
e no Rio Grande do Sul, também o Tribunal Regional 
Federal. Então, nós temos inúmeras iniciativas, to-
das elas com resultados muito positivos.

Não vi, até hoje, nenhuma reclamação jurídica na 
área pública, até porque eu não atendo essa área. 
Mas na área privada, eu posso dizer a vocês que 
nos bons exemplos que a gente conhece e divulga 
ocorre o contrário: há redução de reclamações tra-
balhistas, e os poucos casos que chegam à Justiça 
do Trabalho têm sido aplicados no caso concreto, 
no TST, avaliando-se o caso sempre com muito cri-
tério, por exemplo, se a pessoa era obrigada ou não 
a ficar conectada 24 horas, se ela tinha que respon-
der à noite etc. E cabe ressaltar que a Justiça não 
tem sido complacente com s pessoas que desejam 
tirar proveito da situação.

Aliás, eu recomendo o parecer do Ministro Gui-
lherme Augusto Caputo Bastos, do TST. É um do-
cumento de cerca de 30 laudas sobre teletrabalho, 
no qual ele aborda todas essas questões: acidente 
do trabalho, responsabilidade, implantação corre-
ta, entre outras. Talvez, até pela experiência que ele 
tenha vivenciado lá no TST, ele fez um trabalho be-
líssimo, que vale a pena ser lido.

Janice – Dataprev: A Dataprev tem muito interesse 
em implementar teletrabalho. A diretoria está in-
teressada nisso, o corpo funcional também, e es-
tamos fazendo algumas experiências com trabalho 
remoto.

E sempre foi nossa preocupação a questão jurídi-
ca. Tem muitas decisões a serem tomadas. Se o 
empregado vai estar trabalhando em casa, eu sou 
responsável pelas condições ergonômicas e pelas 
condições de ambiente de trabalho. Com relação ao 
equipamento, nós trabalhamos com nível de con-
fidencialidade informações, porque as informações 
não são nossas, são dos nossos clientes. Então, a 
área de segurança se preocupa muito com essas 
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questões. Já fizemos alguns estudos, algumas dis-
cussões, e sempre área de segurança está junto.

Estou vendo algumas alternativas muito impor-
tantes que vocês estão trazendo aqui, como sobre 
essa questão da regulamentação. Compartilho da 
opinião do Carlos Alberto do Banco do Brasil, ao 
falar que a modernidade está aí, e nós não temos 
como rejeitá-la. Ou seja, nós vamos ter que adotar 
isso (teletrabalho) de uma maneira ou de outra – a 
própria Joselma trouxe essa experiência.

Então, eu acho tem luz no fim do túnel, apesar de 
também achar que não é uma experiência para to-
dos os nossos estados, todas as nossas atividades.

Wolnei Tadeu Ferreira – Sobratt: Com relação 
a essa preocupação, precisamos distinguir, por 
exemplo, os trabalhos que são possíveis de serem 
realizados permanentemente em home office e 
aqueles realizados a distância em qualquer lugar, 
em qualquer ponto, sem controle. 

Então, para aquele que vai trabalhar em casa, so-
bre o qual é preciso ter controle, deve ser oferecido 
software, comunicação, ergonomia, tudo isso. Caso 
seja um profissional sobre o qual não é preciso ter 
controle (executivo, gerente, especialista, analista 
etc.), há maior flexibilidade; ele pode estar em uma 
lan house, pode ir no shopping, pode ir no aeropor-
to, pode ir em qualquer ponto onde tenha uma in-
ternet e trabalhar de lá.

Hoje, quando você entra no aeroporto, no saguão 
de espera, 90% das pessoas ali estão trabalhando 
remotamente, estão fazendo alguma coisa. Além 
disso, dentro do avião, em determinadas compa-
nhias áreas, já é permitido o uso de celular.

Agora, com relação à ergonomia, deve-se dar orien-
tação ao trabalhador remoto sobre as posturas 
corporais, independentemente do lugar onde ele 
esteja realizando sua tarefa. Exemplo: uma pessoa 
que está trabalhando não deve ficar toda deitada e 
sem postura tentando digitar, pois ela pode ter pro-
blema de pescoço ou outros tipos de problemas.

Resumindo, tudo isso é uma questão de análise de 

cargo por cargo, função por função, e é fundamental.

Carlos – Dataprev: Eu participei de uma plenária de 
sindicato, e coloquei essa ideia sobre essas ques-
tões. Eles não viram a sugestão como bons olhos, 
porque na plenária era necessário levar alguma do-
cumentação, algum estudo, alguma coisa que em-
basasse isso. Uma das coisas que eles falaram foi 
justamente o que a Janice colocou aqui sobre essa 
parte de ergonomia e das responsabilidades do 
empregador. Para eles, no trabalho remoto o fun-
cionário seria prejudicado, considerando a questão 
de ergonomia.

Eu acredito que mesmo com a adaptação ergonô-
mica no ambiente de trabalho a pessoa pode sentar 
errada. Acho, também, que o teletrabalho envolve 
uma questão de consciência e de responsabilidade. 
O empregado faz um acordo com a empresa, assu-
me a responsabilidade de fazer o trabalho da mes-
ma forma que ele faria dentro da empresa. Portan-
to, com relação à postura corporal, isso não deveria 
ser diferente. O trabalhador, por exemplo, tem que 
sentar corretamente, mesmo estando remoto.

A minha dúvida é: como o sindicato tem visto essa 
questão? Porque a minha percepção é que para 
eles o funcionário sai prejudicado, embora eu ache 
que em uma relação de trabalho todos querem o 
melhor para empregado e para empresa.

Wolnei Tadeu Ferreira – Sobratt: Agradeço pela 
oportunidade de poder falar um pouquinho sobre isso.

Se você observar na legislação trabalhista, com re-
lação às nossas de normas de segurança – na Por-
taria 3.214, que consolidou as Normas Regulamen-
tadoras de segurança no trabalho – é dito que a 
empresa é a responsável pela boa aplicação dessas 
normas, mas também é dito que o trabalhador é 
obrigado a observá-las. Então, a empresa não é vilã 
nesse contexto, o trabalhador deve estar instruído 
e observar as normas de segurança. Isso mostra 
que o trabalhador tem que ter essa preocupação.

Com relação ao sindicato, lembro-me que em mea-
dos de 2012 ou 2013, nós promovemos uma jorna-
da de teletrabalho em São Paulo, trazendo alguns 

DEBATE



51Fórum de TIC Dataprev Teletrabalho

Aspectos Jurídicos do Teletrabalho
Wolney Tadeu Ferreira

especialistas estrangeiros, inclusive de sindicatos. 
E a preocupação deles era com situações como: se 
acontecer um problema, como é que o trabalhador 
deve comunicar a empresa? Como ele vai se afas-
tar? Ele vai ser desconectado? Ele vai estar prote-
gido? Se o trabalhador tiver que se deslocar e no 
equipamento tiver que ser feita uma manutenção, 
quem fará isso? Os benefícios do trabalhador vão 
ser atendidos?

O sindicato quer ter acesso ao trabalhador. Então, 
em países em quem essa questão está adiantada, 
como a Argentina, eles exigem, por normas sindi-
cais, que a empresa disponibilize e-mail e celular 
do trabalhador, para que estes possam receber co-
municado do sindicato e tudo mais. Essa é a forma 
que eles estavam usando para ter contato com o 
trabalhador e levar suas mensagens a eles.

Por outro lado, o trabalhador tem a possibilidade – 
e ele sabe disso – de procurar diretamente o sindi-
cato se algo não ocorrer adequadamente. Continua 
a mesma coisa.

Então, a preocupação lá fora é outra, não é como 
aqui em que se diz que não há como mobilizar, não 
há como fazer. Lá fora eles já superaram isso, a 
preocupação deles é outra. Mas está correto o seu 
posicionamento.

Sérgio Basile – Dataprev: Ok, obrigado. Estamos 
terminando esse painel, obrigado.

Vamos falar um pouco sobre segurança da infor-
mação no teletrabalho. Vamos convidar o Julio Cé-
sar Ribeiro do Serpro. O Julio participou da implan-
tação do projeto do teletrabalho no Serpro tratando 
essas questões relativas à segurança que é um ou-
tro aspecto importante que nós fizemos questão 
que fosse abordado no Fórum.

DEBATE
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Boa tarde. Para falar de segurança e de teletrabalho eu gostaria de falar um 
pouquinho do histórico da implantação de teletrabalho do Serpro. O primeiro foi 
realizado para a Receita Federal e foi pouco traumático. Já havíamos tido, em 
1999, um projeto de implantação de segurança para a Receita, que necessitava 
do acesso dos seus auditores por meio remoto. A internet estava começando e 
quem é de informática sabe como é trabalhar antes da internet e após ela. Não 
havia banda larga, mas nós implementamos esse acesso remoto.

Naquela ocasião, os auditores da Receita necessitavam ficar externos, visitan-
do certas empresas, e tinham que acessar certos sistemas dentro da empresa. 
Isso já era um processo específico, pois quando se implanta o acesso ao teletra-
balho os dados são acessados dentro da intranet do cliente. 

No caso da Receita Federal, por desconfiarmos de uma evasão de dados, fize-
mos uma segmentação de acesso daqueles auditores para determinados apli-
cativos. Por precaução, já que nós tivemos que viajar e o processo envolvia fazer 
várias homologações, a gente implantou a segurança em uma rede segmenta-
da: por exemplo, se o auditor estava na Embraer, fazendo uma auditoria, então, 
ele acessava o sistema, no caso o Siscomex.

Só que surgiu um problema de repúdio. O que quer dizer isso? A segurança téc-
nica se questionava sobre como que dar confidencialidade aos dados e, prin-
cipalmente, garantir a autenticidade deles, mas não tinha como saber o que 
o auditor faria com tais dados. Quando os dados são expostos e aparecem no 
noticiário, por exemplo, quando há o vazamento dos números de CPF, de que 
forma isso ocorre?

Naquela ocasião nós não tínhamos nada em termos de recursos, simplesmen-
te tínhamos um servidor bem simples e criamos políticas de segregação sobre 
aqueles auditores. O Serpro não tinha esse tipo de processo, começamos a im-
plementar para dar suporte remoto em todo o Brasil. Foi então que começamos 
a usar o teletrabalho.

Após o histórico, eu vou falar sobre: o SAR (Serviço de Acesso Remoto), que a 
gente teve que criar para dar um pouco de continuidade e automação no pro-
cesso de criação de políticas de acesso; o o-VPN, um produto nosso que foi 
desenvolvido como open source dentro da empresa; o Sicar (Sistema de Ca-
dastramento de Acesso Remoto), sistema de gerenciamento que faz todo esse 
processo de criação de políticas de acesso; o monitoramento; e o suporte.

Um dos dilemas era acessar a intranet e, ao mesmo tempo, oferecer segurança, 
isto é, garantir que os dados não tivessem divulgação indevida na empresa, e os 
clientes também exigiam isso.
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O tráfico também teria que ser criptografado. Entre 1997 e 1999, nós tínhamos 
um problema sério com a política do Estados Unidos de liberação de criptografia 
dos dados. Eles liberavam para a gente só em Triple DES de 56 bits. Foi enca-
minhada uma carta aos Estados Unidos, e, então, nós conseguimos uma chave 
mais forte, com uma criptografia em Triple DES 128 bits. Em seguida, veio a AES 
(Advanced Encryption Standard) – um tipo de criptografia –, que nós colocamos 
em 256 bits, pois também foi liberado.

Nesse ínterim, em paralelo, passamos a discutir com o Gabinete Institucional 
da Presidência da República sobre qual tipo de criptografia nós utilizaríamos. 
Então, representantes da Marinha, do Serpro, da Universidade de Brasília e de 
outras universidades tentaram fazer uma criptografia nacional. Só que nesse 
contexto existiam divergências políticas, e não tínhamos como esperar, não 
podíamos esperar. Tocamos, então, com a própria criptografia de mercado da 
época, que é a que temos até hoje. Os protocolos que tínhamos eram IPSEC (que 
trabalha na camada de rede) e o TLS (que trabalha na camada de aplicação, uma 
derivação do SSL).

Naquela ocasião, em paralelo, fazíamos o ICP-Brasil. Quando o teletrabalhador 
está em casa, é preciso analisar a autenticidade do acesso. Será que ele está 
dentro de casa fazendo o que ele diz estar fazendo? É ele mesmo quem está 
fazendo o trabalho? Relacionado a isso, vale destacar que na primeira implanta-
ção de teletrabalho dentro da empresa havia liberdade com relação ao horário; 
o teletrabalhador podia trabalhar até de madrugada. Isso trouxe algumas com-
plicações jurídicas, porque nós temos na empresa turnos de trabalho, e alguns 
funcionários cumpriam seis horas, outros oito horas. 

Como apresentaríamos esse tipo de dado em um processo trabalhista (de que 
ele trabalhou de tal hora da manhã até de madrugada sem ter intervalo)? Isso 
era complicado. E como implantaríamos tudo isso em conformidade com a tec-
nologia que havia na época? Isso era outro dilema.

O acesso à intranet por dispositivos móveis sintetiza, mais ou menos, a situação 
que nós estamos hoje. Se vocês notarem, a Receita Federal disponibiliza todo os 
anos o envio da declaração do imposto de renda por meio mobile.

Em 1999 nós já trabalhávamos remotamente. O processo se dava por um 0800 
público e reverso, ou seja, a Receita Federal pagava ao Serpro, acessando fora 
da empresa o sistema Siscomex. 

Em 2006, começou a política de open source no Brasil, e o Serpro tinha que 
liberar acesso para o ambiente Linux. Naquela ocasião, em meados de 2002, 
quando começou o teletrabalho do Serpro, nós criamos um projeto chamado 
c-VPN e começamos, assim, a usar uma certificação digital. Era algo inconcluso, 
mas dava resultado.

O c-VPN tinha uma característica que a gente não gostava muito que era a sua 
criptografia. Os clients eram comprados de fornecedores fechados no mercado. 
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Então, nós não tínhamos o controle do aplicativo e ficávamos meio preocupa-
dos com tudo isso, à exceção da autenticidade do certificado digital.

Em 2006, existia a necessidade de facilitar a automação, tal como fazer uma 
virtualização em uma página web. Então, nós colocamos um w-VPN, que seria 
via web, derivado de uma tecnologia chamada ACL VPN, hoje muito difundida 
no mercado. 

Essa é uma tecnologia na camada de aplicação, não sendo preciso instalar ne-
nhum client na máquina, também utilizando certificado digital. Atualmente, te-
mos o o-VPN. Desde 1999 até agora, nós tivemos pelo menos três estágios 
dessa aplicação de segurança em teletrabalho (c-VPN, w-VPN e o-VPN). Tudo 
isso veio a reboque do processo de acesso de trabalho ocorrido anteriormente.

Essa é, simploriamente, a topologia do Serviço de Acesso Remoto. Na página de 
serviço de acesso remoto do Serpro tem em sua página um serviço de acesso 
remoto (que o teletrabalhador e qualquer cliente pode acessar) essa topologia, 
acesso por meio de um certificado.

Para exemplificarmos, temos aqui um notebook, um tablet ou um desktop, que 
deve ser baseado em Windows ou Linux. O acesso se dá pela internet, e no meio 
do caminho, obviamente, há um firewall. 

Um diretório faz a parte de política de segurança, que filtra o acesso do teletra-
balhador pelo tipo de teletrabalho a ser executado. Nesse exemplo aqui, vemos 
que existem vários clientes também que estão dentro do diretório, eles dão o 
aval, dão a conformidade. 

E eles vão acessar, por exemplo, o serviço Siscoaf, sistema do Conselho de Con-
trole de Atividades Financeiras (COAF), órgão do Ministério da Fazenda que faz 
a auditorias em atividades de negócios, apontando, por exemplo, lavagem de 
dinheiro e outras coisas. Então, cada um é segmentado individualmente. 

Como é a gente fez isso? Por certificado digital. Isso ocasiona para a gente e o 
cliente uma segurança de não repúdio. E como tratar esse assunto em termos 
de auditoria? Toda a trilha de logs fica armazenada. 

Então, se um teletrabalhador, por exemplo, tentar acessar à 1h da manhã, ele 
não vai conseguir, mas antigamente conseguia. Falando em termos jurídicos, 
temos um caso de um teletrabalhador que trabalhava de madrugada. A gente 
fazia uma auditoria e víamos que ele sempre trabalhava entre 1h e 5h da ma-
nhã. Ele entrou na justiça alegando que a carga horária dele era de seis horas, 
que ele cumpria além dessa carga, que a empresa tinha um aditivo de trabalho, 
essa coisa toda.

Hoje, nós temos limitações. Na empresa há um horário de trabalho flexível, de 
7h às 21h, sendo que, como trabalhador, você pode ter até duas horas de al-
moço. Independentemente do lugar em que estiver, o teletrabalhador só pode 
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entrar nesse horário de trabalho estipulado pela empresa. Fora desse horário 
ele não consegue ter acesso.

A gente brinca que brasileiro é um pouco esperto. Tinha trabalhador que tentava 
burlar a lei, mas a lei é coercitiva, pois tem que ser. O teletrabalhador entrava às 
7h e ficava logado, ininterruptamente, até às 21h. Como controlar isso? 

Tem como controlar, mas eu preciso de uma norma. A Superintendência de Pes-
soal tem que emitir para a Coordenadoria de Segurança um documento assi-
nado pelo funcionário em que se diz que ele não pode fazer o teletrabalho por 
livre e espontânea vontade, mas sim por delimitação de horário, de quatro em 
quatro horas. 

Ou seja, trabalhou quatro horas, fecha-se o ponto, que deve ser reaberto após 
duas horas. O funcionário pode trabalhar até as 21h, mas cumprindo essas re-
gras, sendo flexível.

Ele fazia o log in dele, acessava às 7h, por exemplo, e deixava aberto, logado 
– isso, em termos de segurança é muito perigoso, pois deixar um canal aberto 
pode ocasionar a ocorrência de infecções no sistema, e eu vou comentar sobre 
isso quando eu falar sobre o que nós implementamos em termos de segurança 
em relação ao teletrabalho. 

Às 12h, automaticamente, o firewall cortava o acesso dessa máquina, obrigan-
do a realização de um novo acesso. Cada acesso do funcionário via certificado  
é armazenado em uma lista de logs, e a gente encaminha isso para a Gestão  
de Pessoas. 

Então, o funcionário não tem como reclamar, nós cerceamos o acesso dele. Isso 
tem um detalhe importante: hoje, como o certificado digital tem um ordena-
mento jurídico (pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, 
assinada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso – um ordenamento 
jurídico de acesso, válido, inclusive, para a lei trabalhista) ele é considerado uma 
identidade. Então, o teletrabalhador não pode fazer uma reclamação nesse 
sentido, pois você tem como demonstrar.

Outra polêmica muito séria tem a ver com o kit que o teletrabalhador recebe da 
empresa (notebook, telefone do tipo VoIP, teclado, câmera). Isso é um pouco 
complicado, porque tem que instalar aquilo tudo, e a empresa tem que opera-
cionalizar isso. Mas o grande problema está relacionado à utilização da internet. 
Enquanto se está na VPN, que tem um nível máximo de segurança, se está em 
ambiente “seguro“. 

Quando se está fora dessa VPN, o notebook é utilizado para acessar qualquer 
coisa, inclusive o site da Playboy e sites de terrorismo. Como conseguiríamos 
fazer uma detecção, comprovar à justiça, por meio de logs, que uma pessoa 
fazia acesso a sites como o da Playboy em uma máquina que é patrimônio  
da empresa? 
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Existem certos clients que têm uma política pré-definida. Hoje, pela lei, dentro 
da empresa, você não pode acessar sites de terrorismo, de pedofilia, esse tipo 
de coisa. Em nossa empresa, por exemplo, a gente não pode acessar mais o 
Google para coisas mais pessoais, só para coisas de trabalho.

Mas como fazer esse tipo de restrições na casa do teletrabalhador, que acessa 
o sistema da empresa via modem ADSL? Existe um modo, mas tem custo. Se-
gurança tem custo. Então, apresentamos uma homologação, que foi aceita em 
partes, porque saiu cara. 

A máquina recebia o client customizado e configurado, e, mesmo dentro de 
casa, o teletrabalhador tinha acesso limitado à internet. Ou seja, o notebook 
que ele recebeu passou a servir somente para acesso ao teletrabalho. Isso nos 
dava mais garantias, pois limitava o acesso do trabalhador – a Receita Federal 
exigiu isso, inclusive.

Como a gente conseguia fazer filtros que bloqueavam acessos a sites não re-
lacionados ao trabalho? Esse client tinha as condições que possibilitavam o  
bloqueio de acesso do teletrabalhador quando ele estivesse fora do ambiente 
da VPN. 

Ele não conseguia acessar a internet de maneira nenhuma. Mas com o adminis-
trator eu conseguiria em uma máquina com senha ou com perfil de boot desins-
talar esse produto? Não. Para quem está querendo implementar há a opção de 
o administrator não ser dado para o teletrabalhador. E quem dá esse acesso é 
uma equipe operacional da regional da empresa.

Isso é relativamente fácil. Mas o cliente final nem sempre enxerga assim. Para 
certos clientes eu não posso exigir que ele não dê acesso do administrator ao 
teletrabalhador, pois há aqueles que entendem que isso é inviável. 

Então, via software, também temos que bloquear esse tipo de restrição. Como? 
Existem no mercado alguns produtos que você não enxerga o administrator 
como serviço, então ele não fica lá. A parte negativa no Windows é que tem 
esse serviço lá. 

No Linux isso é um pouquinho diferente, pois a pessoa não consegue enxergar 
isso, a não ser seja um cara especialista que vai enxergar isso em pouco tempo. 
Mas mesmo assim, o que adianta você tirar o client se você não vai poder usar a 
VPN? Ele vai poder usar a internet, mas a gerência dele vai questionar o motivo 
de ele não estar trabalhando. Então, há um contraponto nesse sentido.

Esse filtro iria na nuvem, mas ficou caro o serviço. Falaremos, mais adiante, so-
bre como adaptamos essa terceira etapa que está hoje funcionando, que ficou 
mais barata.

Nota-se aqui o seguinte, o desktop sempre tem esse túnel aqui que faz o aces-
so. Mas todo mundo podia acessar tudo? Não. Havia uma premissa básica de 
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que qualquer desenvolvedor poderia trabalhar em casa, gerando o serviço. Não 
sei se deu muito certo. Hoje, há nichos exclusivos de pessoas e funções para 
desempenhar teletrabalho.

Em 2012, o que aconteceu com o fornecedor nosso? Desde 1999, a gente vem 
trabalhando com esse fornecedor, e ele mudou a característica de licenciamen-
to. Antes, ele dizia que o cliente era livre, mas ele começou a oferecer ferra-
mentas por meio do client (por exemplo, antimalware estava dentro do client; 
antispam, dentro do client, filtro de conteúdo; dentro desse client). 

O fornecedor viu como cresceu o serviço e começou a cobrar por client. Come-
çou a ficar caro. Temos uma grande demanda de acessos, porque a gente aten-
de outros órgãos também, principalmente pelo Siscomex. Acesso de cliente é 
feito dessa forma, pelo Siscomex Importação e pelo Siscomex Exportação é as-
sim também, tudo via certificado digital. E nós temos o cadastro de todos esses 
clientes. Como cadastrá-los? Pelo certificado e por aquele LDAP que eu tenho lá.

Por que o-VPN? Porque vem de open. Começou com “C” de certificado, depois 
veio o “W” de web, e agora vem “O” de open. E como isso foi feito? Por meio de 
um update, que ocasionou uma derrubada de serviço. Essa queda só foi sentida 
por quem acessava o Siscomex. Parou porque eles mudaram a versão, houve 
update automático, e parou todo o acesso ao Siscomex. Houve um certo mur-
murinho. E isso também aconteceu com eSocial recentemente.

Esse produto, o-VPN, foi desenvolvido pelo Serpro. Na época, o diretor pergun-
tou se era possível colocar uma equipe para esse projeto. Eu falei que sim. En-
tão, nós pegamos o pessoal que fez o concurso recentemente, um pessoal cheio 
de gás, garotos que vêm com o Linux na cabeça. Pegamos aqueles com um pou-
co mais de talento e começamos a desenvolver esse tipo de coisa.

Hoje, se você chegar na empresa ou no site do Serpro, você pode pegar esse 
cliente. Isso é feito pela empresa, damos suporte para isso. Então, esse produto 
o-VPN é um cliente, já não é mais IPSEC, ele trabalha no TLS, na camada de apli-
cação, e trabalha normalmente com algum OpenVPN. Ou seja, ele é totalmente 
aberto. Retiramos também aquele firewall que era de um fornecedor e coloca-
mos um firewall OpenBSD. Tudo isso feito por essa equipe.

Começamos há dois anos, em paralelo. Hoje, todo o serviço de teletrabalho se 
dá por essa estrutura. O acesso da Receita ocorre por meio disso. Tudo ocorre 
com segurança, em termos de não repúdio, integridade, autenticidade e confi-
dencialidade feita pelo certificado digital. O mais importante é que você tem a 
trilha de logs. Quando um jurídico nosso solicita essa trilha, nós a entregamos 
toda formatada, às vezes bruta, se preciso for. 

O juiz e a nossa gestão entendem que o certificado, por ter o nome e o CPF da 
pessoa, tem força de lei. Se houver uma reclamação trabalhista, a empresa tem 
como comprovar o que a pessoa estava fazendo e em que hora ela fazia acesso.
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O mais importante hoje não é mais esse acesso somente, é o dado em si. Os 
dados hoje ganham importância porque toda empresa tem a evasão deles. Isso 
ocorre dentro das empresas. Às vezes, a gente pensa que o mundo lá fora é 
mais inseguro, mas não, dentro da empresa também tem muita coisa perigosa. 
Os códigos são enviados para fora e você não captura isso. Primeiro, porque há 
criptografia. Então, é complicado.

Como é que a gente vai detectar isso? A gente limita o acesso daqueles que 
podem acessar determinado tipo de código, e se houver algum problema, con-
seguimos apontar responsáveis. Tem outras trilhas pelas quais a gente conse-
gue pegar isso, mas não há garantia quando o produto não é nosso. Uma vez, o 
Ministério das Relações Exteriores chegou para gente e falou assim:

– Ué, mas esses dados estão indo pela fibra, e vocês não veem.

Eu falei: 

– Olha, é possível.

Mas colocar um chupa-cabra na interface da rede, você via que o dado não es-
tava indo para fora, ou seja, estava em determinado local. Então, mesmo com 
criptografia, a gente sabia que os dados estavam sendo enviados por um deter-
minado manager, do qual a gente armazena os logs. E ele falou:

– Mas como você garante?

Eu falei:

– A gente não garante.

Quando o Snowden falou que os dados estavam sendo abertos, era porque eles 
estavam criptografados. Hoje, há maneiras de fazer um main-in-the-middle e 
abrir esse pacote. Só que é muito difícil, você precisa do certificado digital, você 
precisa de duas chaves: a pública e a privada, principalmente esta, porque você 
pode restringi-la.

Os sistemas de apoio para implementação do o-VPN foram o VRA e o Firewall-
Builder, que está disponível no mercado, mas para nós ele foi customizado. O 
VRA é um tracker, ou seja, por ele você monitora o acesso on-line das pessoas 
que você quer. 

Por exemplo, se você precisar monitorar um teletrabalhador diariamente, 
você colocar o VRA lá, que observa o teletrabalhador. Observa qual é o acesso, 
qual é a máquina e o que o teletrabalhador está fazendo. Isso é possível, pois,  
hoje, a empresa tem um respaldo  para fazer isso, logicamente, com determi-
nação judicial.

Existia liberdade total para acesso a seus dados bancários. Hoje, você pode 
acessar seu banco pela empresa? Pode. Só que você não pode abrir o tráfego 
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alheio, é algo determinado pelo jurídico. E o teletrabalhador sabe, por meio do 
aditivo de contrato, que ele tem uma determinação que dá limitação de acesso 
nesse sentido.

O o-VPN tem independência de fornecedor, isto é, você não depende mais dos 
fornecedores externos. Esses fornecedores nos vendem, e nós ficamos à bar-
ganha deles. Ou seja, se você comprasse mil acessos, mil clientes, na próxima 
renovação de contrato ele te cobraria o dobro. Hoje, isso não ocorre, porque o 
próprio Serpro faz o seu produto.

O o-VPN é multiplataforma. É compatível com Windows, Linux, IOS e Android, 
para todas as versões (a cada versão que sai, o pessoal já está mexendo nisso). 
Para IOS, por exemplo, constantemente lançamos atualizações e já estamos 
lançando outra atualização essa semana. 

Quando você começa, parece difícil, há inércia no início, o que é muito compli-
cado. Mas depois que você começa a fazer as coisas, mexe-se pouco na plata-
forma. Então, com relação a testes, existe uma equipe que testa e prontamente 
libera a atualização na página. 

O o-VPN é baseado em OpenBSP e OpenVPN. Sua autorização e autenticação 
são feitos no diretório. Delimita-se que tipos de sistemas e aplicativos é possí-
vel utilizar: o teletrabalhador de desenvolvimento só usa tal ferramenta, o te-
letrabalhador da área financeira só acessa determinado tipo de aplicativo etc. 
Então, existe esse tipo de delimitação.

Hoje, a topologia do o-VPN é a internet. Nós temos alta disponibilidade, já que o 
Serpro tem três saídas de internet: para o Rio de Janeiro, para São Paulo e para 
Brasília. Se cair o tronco de Brasília, o do Rio de Janeiro assume, e vice-versa. 

Em São Paulo, o processo ainda está em implantação. Seis tuneladores: essas 
máquinas não são tão caras, são máquinas virtuais. Os diretórios são replica-
dos, há em Brasília e no Rio. 

Isso é importante, porque, por exemplo, no pico de acesso à Receita, de mar-
ço a abril, o Receitanet é sobrecarregado, então a gente desvia o tráfego para  
o Rio de Janeiro, e vice-versa. Então, quando o tráfego está muito pesado a 
gente desvia.

Os componentes do o-VPN continuam sendo LDAP (Lightweight Directory Ac-
cess Protocol). Aliás, o LDAP é uma peça chave nesse processo, porque o Siste-
ma de Cadastramento de Acesso Remoto (Sicar), que é o serviço que vai geren-
ciar toda essa política, está altamente atrelado ao LDAP. 

E o próprio cliente faz a sua política. Por exemplo: se a PGFN quer que a procu-
radoria dela acesse tais sistemas, a própria PGFN faz essa delimitação. Então, a 
política vem diretamente do aprovador determinado pelo próprio cliente.
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Nesse ponto há algo interessante relacionado àquela possibilidade de a pessoa 
desconectar/desinstalar aquele OpenVPN. Nós realizamos uma amarração com 
o antivírus. Então, esse antivírus vai dizer se a pessoa pode desinstalar ou não. 
Se ele desinstalar ele não vai conseguir trabalhar. Se você pensar, por exem-
plo, no auditor da Receita, ele não vai conseguir fazer um acesso no Siscomex. 
Então, se ele é um teletrabalhador, ele vai ter que se justificar porque ele está 
desinstalando. No Serpro, não há problema, pois lá é dado o administrador para 
a pessoa, mas isso não faz diferença para ninguém.

E como nós resolvemos o problema de filtro de conteúdo? Nós tivemos que 
passar por dentro da nossa rede um filtro de conteúdo interno. Toda vez que 
você faz uma conexão, há esse filtro dentro da nossa rede, ele filtra e volta. Isso 
é importante, porque a Receita exigiu que quando o pessoal estivesse no exte-
rior (o pessoal mais da área estratégica deles), também houvesse filtro. Se você 
faz um acesso, por exemplo, em um hotel nos Estados Unidos, mesmo pela 
internet e sem passar por dentro, também ocorre o filtro. Ele vem pela internet, 
passa aqui no Brasil e volta para fora. O tempo de resposta? Não, não é ruim, 
Estamos com isso aqui há pelo menos uns cinco anos.

Tunelador é a plataforma que a gente está trabalhando. Ele cria os VPN dessa 
criptografia baseada na biblioteca OpenSSL, mas envolve questões muito técni-
cas: VPN TLS, existência de única porta etc. Com relação ao software de apoio, 
FirewallBuilder, a interface gráfica é do tipo drag-and-drop. Todas essas ques-
tões técnicas são sobre aquilo que nós fizemos.

No início do estudo sobre o open foi em 2010. Em 2010, o Serpro foi premiado 
pela infraestrutura em tecnologia no Congresso. Disponibilização para homolo-
gação do Serpro, em 2011. Em 2012, aquele c-VPN do fornecedor foi totalmen-
te migrado para o-VPN. Autenticação em tablet começou em 2013.

Nesse ano, há a migração dos clientes para essa nova plataforma. Com relação 
ao Ministério das Relações Exteriores, quando se emite um passaporte em um 
consulado, por exemplo, na China, o acesso também é feito por aqui. 

Ou seja, é feito um acesso com o o-VPN, via certificado digital. Com relação  
à Carf, nós temos o acesso deles armanezado, a log fica guardada por um  
determinado período. Pelo Marco Civil da Internet são dois anos no máximo. Para 
 a Receita isso é um pouco isso diferenciado, mínimo de cinco e máximo de vin-
te anos. Outros clientes que realizamos migração: PGFN, STN, Ministério do  
Planejamento, Presidência da República, Ministério da Justiça e Ministério  
da Fazenda. 

Ainda em 2013, houve o início da homologação do Siscomex com esse tipo de 
acesso, o tanto para o Siscomex Exportação quanto o Importação. Homologa-
ção para a Receita Federal em 2014. Em 2015, foram migrados os clients, e 
tivemos esse produto novo 100% codificado dentro da empresa.

Uma característica importante para quem quer implementar: para Windows é 
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fácil de se fazer. O problema todo estava quando você tinha uma plataforma 
como o Linux, que a maioria dos fornecedores do mercado não utilizavam. A 
Microsoft manda no mundo, 99% do mercado era Microsoft. O Linux começou a 
crescer, pelo menos no Brasil e na Itália. 

O Serpro, por meio da figura do presidente Marcos Mazoni, começou a fazer 
aquele open source com o Ministério do Planejamento, e, eles exigiam para via-
gens um acesso via Linux, e nós colocamos. O o-VPN hoje é completamente 
compatível com qualquer plataforma. Então, o o-VPN atende todos os tipos de 
sistema operacional.

O Sicar é a grande inteligência que a Joselma aproveitou nesse sistema. Nele 
está contida toda inteligência de acesso (quem pode, qual o horário), de forma 
automática. É um sistema de gerenciamento que tem um conceito de aprova-
dores, que são os próprios clientes, eles têm determinação para isso, eles tam-
bém são monitorados, eles fazem isso com certificado digital. A motivação é 
sistematizar solicitações/aprovações e controle de acesso total do cliente.

É mais ou menos esse o fluxo de solicitação de acesso: o usuário vai no Sicar, 
que é uma web, e preenche a solicitação. Quando você entra nessa web, já é 
solicitado o certificado digital. Esse aplicativo captura todos os dados com o cer-
tificado, então você não precisa preencher muita coisa não, somente o órgão – e 
mesmo assim, a gente só está solicitando essa informação porque quando você 
cria um certificado digital de governo, pela Infraestrutura de Chaves Públicas 
(ICP) Brasil, o Serpro (que tem autoridade certificadora) cria uma identificação, 
e por meio dela que os órgãos criam a sua própria política. Há aprovadores em 
todo o Brasil. Eles geram os acessos ao Sicar, a aprovação ao usuário. O usuário, 
sendo notificado, está livre para fazer o acesso.

A Joselma aproveitou ao máximo esse fluxo. Por isso que deu certo o teletra-
balho no Serpro. Nós já tínhamos isso codificado. Nós tínhamos um problema 
sério de mão de obra, porque estava todo mundo alocado para a Receita. Então, 
eu especifiquei o projeto, e os estagiários fizeram esse tipo de coisa. Com isso 
foi possível implementar o teletrabalho. 

Esse sistema é a chave de todo esse processo. Se você não tiver um sistema 
de automatização, não consegue criar políticas diferenciadas, porque você tem 
vários clientes, dentro cada cliente há um grupo de trabalho, e cada grupo tem 
grupos VIP. A Receita Federal exige um grupo VIP, a PGFN exige um grupo VIP, 
então, isso é complicado. Que categoria você vai atribuir a um VIP? Pela lei, você 
não pode deixar que ele use os equipamentos para acessar assuntos como o 
terrorismo, mesmo sendo VIP, pois a própria empresa pode sair prejudicada.

Este é um monitoramento de indicadores. O grande centro de monitoramento 
o teletrabalho fica em Fortaleza, é específico para isso. Tem alguns apêndices 
no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília, mas o centro de monitoramento 
de Fortaleza é focado só nisso. Aqui temos alguns dados que eles contabilizam 
durante o dia e todo esse tipo de coisa. A CPU, número de túneis criados, tudo 
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isso aqui foi feito por eles.

A Joselma, geralmente, perguntava muito para nós sobre indicadores, e a gente 
mandava relatórios para ela. Nós temos um produto que correlaciona logs, e a 
gente mandava isso para ela. Era solicitado, por exemplo, quanto tempo cada 
teletrabalhador trabalhou. Isso é importante para a gestão de pessoas, porque 
o gestor, no final do mês, pode ter que abonar o ponto do teletrabalhador. 

Não é correto dizer que não há controle de atividades do teletrabalhador, pois 
tem. Por esse tipo de relatório, o gestor vê quanto tempo o teletrabalhador lo-
gou, por quanto tempo ele ficou trabalhando. Tem o log in e log out de cada dia, 
então, o produto faz o somatório e mostra, assim, o tempo de trabalho. Há esse 
relatório.

Por meio dessa ferramenta que se descobriu que um funcionário estava traba-
lhando de madrugada, e nós já havíamos notado que ele estava com má fé. O 
que foi feito? Ele foi retirado do perfil de teletrabalhador. A habilitação para o 
teletrabalho é feita de dois em dois anos. As pessoas se inscrevem, e seu chefe 
imediato os habilita ou não. Parece-me que não se pode fazer hora extra, en-
tão, ele é teletrabalhador, mas não pode fazer hora extra devido aquele limite  
que estipulamos.

Disponibilidade on-line, capacidade on-line, monitor de ativos do SAR, monitor 
de túneis o-VPN, acompanhamentos de migração, validade de painel: esses in-
dicadores são mais para suporte.

E quem são as pessoas de suporte. No primeiro nível está o CSS, que onde você 
abre o chamado – há um 0800 na empresa ou suporte on-line para abertura 
de chamado. No segundo nível estão os próprios órgãos públicos. E o terceiro 
nível é especificamente para o Siscomex, então, há um suporte somente para  
o Siscomex. O acionamento de suporte se dá pelos gestores, via e-mail, e  
outras formas.

Esses são alguns dos nossos clientes: Carf, Receita Federal, PGFN, Ministério 
das Relações Exteriores, Siscomex, Tesouro Nacional, Presidência da República, 
Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda.

Bem, esse tema de segurança é muito complexo, muito amplo. Eu gostaria de 
ouvi-los, se vocês tiverem alguma dúvida, mas eu não falei nem 30% do que nós 
do Serpro passamos. O mais importante é que deu certo: é exatamente isso que 
o doutor Wolnei falou. Eu e a Joselma temos satisfação de termos conseguido 
implementar isso no serviço público. 

Na empresa, hoje, nós não temos problemas com o teletrabalho. Inicialmente 
tivemos problemas, mas conseguimos manipular o processo. Foi feito aditivo de 
trabalho, a pessoa assinou, e foi tudo totalmente automatizado. Há um proces-
so seletivo, a pessoa se inscreve, o chefe deixa ou não. Este é um critério com-
plicado porque há discriminação de considerar a função como “televagabundo”, 
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“telequalquer coisa”, mas, para evitar isso, tem os relatórios. 

Outra coisa importantíssima é com relação a custo: há uma economia infernal. 
Por exemplo: hoje, nós temos um VoIP, que foi feito também com open source 
(eu mesmo tenho), em que se liga de onde estiver, utilizando somente Wi-Fi, 
quase não se gasta com ligação local. 

O teletrabalhador agora já está recebendo um telefone VoIP em casa, físico. 
Antigamente era no celular, via web. E se você tem o celular, você tem um ra-
mal, então, por exemplo, se eu estou aqui, eu posso fazer uma audioconferên-
cia com o Serpro. Esse kit se manteve. Então, todo teletrabalhador tem um  
ramal no celular. Vem também o certificado digital, o que é importantíssimo. É 
nesse sentido.
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A Segurança da Informação no Teletrabalho Julio Cesar Ribeiro

Sérgio Basile – Dataprev: Uma experiência inte-
ressante do Serpro é que lá tem teletrabalho para 
os seus empregados e para os clientes também. Lá 
há experiência como essa.

A Ana Mariah, da Oi, está com uma pergunta…

Ana Mariah – Oi: Eu tenho uma dúvida que é re-
ferente inclusive a segurança da informação. Como 
vocês tratam essa questão do computador que está 
na casa desse colaborador? Pois quando ele salva 
um arquivo, ele está salvando no próprio computa-
dor. Como é que fica a questão de fragilidade desse 
documento que está lá nesse computador?

Julio César Ribeiro – Serpro: Eu falei rapidamen-
te sobre isso. No computador liberado para o te-
letrabalho, há determinadas permissões, inclusi-
ve sobre a questão de salvar arquivos. Foi muito 
importante a sua pergunta. O desenvolvedor, por 
exemplo, não pode salvar o código no notebook, 
pois esse código pode ser hackeado, e não pode ter 
acesso ao ambiente de produção. A técnica que nós 
implementamos é um entreposto. O teletrabalha-
dor, em tese, não consegue trazer os dados para a 
máquina dele. Ele entra em uma máquina, faz tudo 
no o-VPN, acessa a intranet, e nela há um servidor 
que pode, por exemplo, fazer prototipação de de-
senvolvimento. Isso está naquele servidor, e o tele-
trabalhador apenas acessa lá. É como se estivesse 
dentro da rede, mas ele não traz nada para cá.

Ana Mariah – Oi: Ele consegue salvar no C: da má-
quina dele?

Julio César Ribeiro – Serpro: Ele consegue, mas 
ele não pode. Se ele conseguir, o gestor dele tem 
que arcar com essa responsabilidade. O teletraba-
lhador costuma logar na internet da casa dele, mas 
uma vez por semana ele tem que ir pra dentro da 
empresa, e nesse caso, se ele pluga na nossa rede, 
conseguimos identificar. Ele pode fazer, não tenho 
como bloquear. Na verdade, tenho, mas é caro. Os 
dados são criptografados, então é possível não dar 

acesso a ele para muitas coisas, só que haverá mui-
tas limitações. Então, cai na questão da responsa-
bilidade dele também.

Ana Mariah – Oi: Aproveitando para fazer a segun-
da pergunta, não sei se você pode informar isso: 
há algum valor para tudo isso? Como é que você  
cobra isso? É por licença? A tradução disso é no va-
lor mensal?

Julio César Ribeiro – Serpro: Acho que a Joselma 
está mais a par disso. Eu não tenho o total de da-
dos de acesso daquele cliente que foi customizado. 
Não é por bit/byte. Ele tem acesso pela casa dele, 
via Wi-Fi, o acesso dele é liberado, mas isso é do 
teletrabalho corporativo. Para o cliente comum é 
diferente, para este tem uma política de cartilha de 
preços, que eu não sei te informar, mas é por aces-
so, principalmente, e por dados trafegados. Para 
teletrabalhador coorporativo não, porque para este 
o preço já está no kit dado, e ele é desenvolvedor, é 
outro escopo.

Oliveira – Dataprev: Pelo que eu pude entender, 
sobre o ponto de vista da segurança, a melhor con-
dição é o uso de um equipamento configurado e 
fornecido pela empresa no kit de utilização, não um 
equipamento pessoal, correto?

Julio César Ribeiro – Serpro: Não é possível utilizar 
equipamento pessoal.

Oliveira – Dataprev: Quer dizer, possível é, mas 
não sob o ponto de vista da segurança.

Julio César Ribeiro – Serpro: Pela política da em-
presa não pode se fazer. Esse client, que faz parte 
do kit recebido e que fica lá rodando, não deixa você 
instalar nada. Inclusive, a quantidade de acessos 
que dele fica marcado.

Oliveira - Dataprev: E nem atualizar nada?
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mente atualiza, mas para desfazer isso é um tra-
balho muito grande, e você perdeu prazo.

Julio César Ribeiro – Serpro: Concordo. Sabe como 
a gente resolveu essa história de atualização de 
sistemas? Como o Windows Server Update Ser-
vices – WSUS, que é a parte de antivírus, e essas 
coisas que você está falando, como o Acrobat, Java? 

Lá na empresa o sistema operacional não é Mi-
crosoft, é tudo Ubuntu. Antigamente, era o Fedo-
ra, hoje é Ubuntu, que não passa da versão 12.4. 
Você não consegue instalar uma versão nova, como 
a 12.7, porque as bibliotecas são amarradas, elas 
têm um redirecionamento, e o cara não consegue 
instalar. 

Ele é redirecionado para a internet, mas não con-
segue instalar. Se for necessário, a gente cria um 
servidor em uma determinada área. A pessoa tem 
que ir nesse servidor. Somos nós quem baixamos 
os produtos e jogamos nesse servidor para essa 
equipe de intranet ir lá e buscar. Você entendeu? 
Então, resolve-se o problema dessa forma. 

Jamais ele vai lá fora buscar as coisas. Porque eu 
não estou vendo, está no bloqueio dele. Se ele fizer, 
ele não consegue.

Janice – Dataprev: Julio, vocês têm limitação? 
Vocês têm o o-VPN para clientes ou para todo  
mundo?

Julio César Ribeiro – Serpro: Para todos.

Só para complementar, pegando o seu raciocínio: o 
o-VPN é uma infraestrutura criada para qualquer 
tipo de acesso remoto, seja para o perfil de teletra-
balhador, seja para o perfil de cliente, seja para per-
fil da Receita Federal, ou perfil para qualquer coisa. 

Hoje, o Serpro vende para clientes esse tipo de 
acesso. O teletrabalhador é coorporativo, é empre-
sa, concorda? A Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), sediada no Rio de Janeiro, por exemplo, que-
ria o teletrabalhador dela. Só que, para você fazer 
isso, você tem que implementar naquele LDAP. Eles 
vão fazer o acesso no nosso LDAP, porque é a segu-

Julio César Ribeiro – Serpro: Nem atualizar. Ele 
atualiza dentro da empresa. Quando você vai para a 
empresa e pluga na rede, vai lá e sai arrastando. Se 
o antivírus precisa atualizar, ele vai dizer. Ele já vai 
estar atualizando. Se ele tiver algum tipo de arquivo 
que não está dentro da política do desenvolvedor, 
por exemplo, ele também vai marcar. Então, tudo 
isso é responsabilidade da empresa. Se você deixar 
na mão do teletrabalhador, ele vai fazer uma festa, 
e não pode.

E por que isso? Porque tem uma delimitação do 
trabalho dele. Ele pode alegar depois que ele fez, 
que não conseguiu trabalhar. Então, você tem que 
cumprir, e terão prazos que você tem que justificar.

Como é que ele vai explicar que ele não fez deter-
minado serviço porque a máquina quebrou? Ele não 
tem essa justificativa. O que ele tem que fazer? Se 
tiver algum problema, ele abre um chamado, o téc-
nico de campo vai lá na casa dele, e resolve com ele, 
se ele estiver em casa, se não ele pode trazer para 
empresa. Tem duas alternativas. Não tem a justifi-
cativa de ele não trabalhar por causa disso.

A recomendação e opção da empresa foi de ela 
mesma configurar tudo, inclusive para homoge-
neizar. Quando você lança um pacote do o-VPN, o 
teletrabalhador tem que saber que aquelas versões 
são dadas pela empresa. As libraries são manipula-
das pela empresa. Eu não gosto, mas infelizmente 
nós estamos dentro da empresa, mas se você não 
gosta, tem que fazer o seu.

Então são coisas delimitadas, você entendeu?

Oliveira ¬– Dataprev: A minha pergunta se deu 
pelo seguinte: a gente está falando de teletrabalho, 
mas no ambiente empresa, a gente já vive algumas 
dificuldades com a questão de administração da 
máquina. A gente trabalha com algumas questões 
internas. Por exemplo, a minha área trabalha com 
conectividade da Caixa. Às vezes, se você atualizar 
remotamente o Java das máquinas da empresa e 
a Caixa não atualizar o Java dela, você não conse-
gue… Às vezes, em um dia crítico de recolhimentos, 
de obtenção de certidão negativa, você remota-
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rança de mantermos o serviço no nível que eles exi-
gem. Agora, fica um pouco mais caro se você botar 
esse servidor dentro deles, porque você vai ter que 
colocar o pessoal para fazer manutenção lá dentro, 
e isso é caro. Caro para as duas partes.

Janice – Dataprev: Mas, por exemplo, para o tele-
trabalhador lá do Serpro, coorporativo, vocês têm 
limite de licenças para esses trabalhadores?

Julio César Ribeiro – Serpro: Não. Licença em que 
sentido assim?

Janice – Dataprev: Assim, nós temos VPN aqui. 
Nós temos uma série de regras para disponibilizar 
o VPN para o nosso pessoal. Há uma série de cri-
térios, como a autorização do gestor e uma série 
de justificativas. E não temos essa disponibilidade 
para ele trabalhar oito horas em casa. Não temos 
o teletrabalho instalado. O teletrabalho para vocês 
tem limite para acesso?

Julio César Ribeiro – Serpro:  Não, de acesso não.

Em 1999, nós tínhamos o concentrador de VPN, 
ele “come” a máquina. Depois, a gente começou a 
fazer isso de modo distribuído. O Serpro começou 
a fazer isso, depois parou. Nós tínhamos esse pro-
blema inicialmente, pois quando você concentra e 
faz criptografia, você tem números de túneis. No 
caso da Cisco, por exemplo, você tem que comprar 
uma máquina e dimensionar o controle de acessos 
simultâneos. 

Nesse caso, nós colocamos naquelas máquinas vir-
tuais que eu falei. Então, se estiver dando proble-
ma, simplesmente vai lá e cria mais uma máquina, 
e cria mais uma máquina, e cria mais uma máqui-
na. Com isso, o poder de processamento fica muito 
mais tranquilo.

E tem mais: além de eu ter esse tipo de coisa local-
mente, eu tenho em outros polos, geograficamente. 
Eu também tenho em São Paulo ou no Rio de Janei-
ro. Se você sentiu que aquilo está dando muito pro-
blema de acesso, com relação a tempo de resposta, 
o que é muito raro hoje em dia, então, você joga o 
tráfego para esses outros polos e divide o trafego. 

Você pode dividir por peso, você pode, por exemplo, 
dizer que 50% fica aqui e 50% no Rio de Janeiro; ou 
ainda, colocar que todo o acesso do teletrabalha-
dor passe pelo Rio de Janeiro, deixando somente o 
acesso à Receita por Brasília. Então, você consegue 
manipular esse dado com essa monitoração que 
eles fazem. É tipo um Security Office Center (SOC) 
que você fica monitorando. Então, ele verifica, por 
exemplo, se algo está dando muita sobrecarga, en-
tão, joga-se o tráfego para outro lado.

Janice – Dataprev: Então, a limitação não é  
tecnológica?

Julio César Ribeiro – Serpro: Hoje não é mais.

Janice – Dataprev: É a política de Recursos Humanos, 
então. Seria, no caso, os critérios para a definição…

Julio César Ribeiro – Serpro: Exatamente.

Uma coisa importante: quando você faz o acesso 
VPN, você faz pelo LDAP, correto? Aquele LDAP já 
tem a política do cliente, ele já traz a política por 
meio dele. Hoje, o único problema, que ocorre às 
vezes, é no filtro de conteúdo. Porque eu tenho que 
jogar todo mundo para passar pelo túnel e filtrar 
(se é para bloquear, eu bloqueio; se não, eu deixo 
ele passar). E o filtro concorre com toda a empresa, 
é uma questão de custo benefício. Agora, você pode 
separar um filtro só para ele, entendeu? Essa é a 
tendência que nós vamos ter. Só que, infelizmente, 
o governo hoje passa por um problema sério. Em-
bora, isso não está impactando tanto; se ocorre em 
10% dos casos, é muito. Em um real momento de 
crise, em que todo mundo acessa ao mesmo tem-
po, teletrabalhador e outros concorrem.

Eu não tenho como fazer um traffic shaping, porque 
não adianta você fazer isso só em uma máquina, 
você tem que fazer de ponta a ponta, isso é quality 
of service (QoS). Então o que a gente faz? A gente 
faz o balanceamento geográfico. Joga para o Rio de 
Janeiro, joga para Brasília, joga para São Paulo, e sai 
distribuindo isso.

Mais ou menos respondi?
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Janice – Dataprev: Respondeu. Obrigada.

Sérgio Basile – Dataprev: Vamos para a nossa últi-
ma apresentação, com a Ana Mariah Brandão de Car-
valho. Ela é gerente nacional de Smart Office da Oi.

DEBATE
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Bem muito obrigada, eu vim contar um pouco da história de como é que a Oi 
se encaixa nesse mundo do teletrabalho. Toda vez que a gente ia ao mercado a 
gente sempre ouvia as mesmas coisas dos clientes. No cenário atual de macro-
economia, com todas as dificuldades que a gente vem enfrentado nos últimos 
anos, eu sempre falava o seguinte:

– Eu preciso diminuir meu custo e preciso aumentar a minha produtividade.

E a gente sofria isso internamente. Tinha essa pressão o tempo todo. Cada vez 
mais precisava-se diminuir o orçamento e cada vez mais precisava-se trazer 
mais receita, aumentar a produtividade. Esse era o cenário.

Há dois anos, a gente foi ao mercado entender como funciona esse mercado de 
teletrabalho. Fizemos uma pesquisa muito grande, fomos atrás de empresas 
que já tinham teletrabalho consolidado e fomos descobrir quais as dores, como 
funcionava esse negócio. E a gente teve grandes ensinamentos e grandes des-
cobertas desse mercado.

A primeira descoberta é a questão da flexibilidade no ambiente de trabalho, 
ou seja, para o colaborador é inquestionável o benefício do teletrabalho. Todo 
mundo gosta. Aqueles que têm filho, têm qualidade de vida. Há a questão de se 
ter foco. Isso era inquestionável. E para a empresa, o benefício dessa adoção, 
de o colaborador gostar tanto do teletrabalho, era justamente a motivação do 
fator humano, de um colaborador mais satisfeito trabalhando na empresa.

Além disso, tem dois pontos críticos que sempre nos falavam com relação ao 
home office, de que eu preciso ter aumento de produtividade e uma redução de 
custo. A gente olhava isso e falava que essas duas coisas não combinavam. No 
mesmo projeto ter esses dois benefícios tão latentes, aumento de produtivida-
de e redução de custo? Parecia um desafio para nós.

E o terceiro ponto é que quando a gente começou a estudar esse mercado, a 
gente achava que o teletrabalho no Brasil era uma coisa muito incipiente, e  
a gente descobriu que não. Na verdade, o Brasil estava muito maduro com o 
tema de teletrabalho. Mas que tipo de teletrabalho? Um teletrabalho muito vol-
tado para gestores: aquele trabalho do VPN, de você ter acesso remoto, de o 
gestor aprovar.

As vantagens da adoção do home office por parte da empresa eram muito cla-
ras. Na hora em que fomos consultar o mercado e olhar empresas que estavam 
muito maduras, a gente começou a ver casos absolutamente significativos:

• IBM: mais 50% de aumento em produtividade;

• Sun: redução de 15% nos custos imobiliários;
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• Ticket: mais de 40% de aumento em vendas;

• Amex: mais de 26% de aumento em atendimento.

Ou seja, estava muito claro que o teletrabalho em si realmente trazia au-
mento de produtividade. Quando você falava em redução de custo, uma coisa  
ficou muito clara para a gente: para ter redução de custo significativo precisava 
ter massa. 

E as soluções que existiam no mercado eram soluções voltadas para gesto-
res, que é uma parcela pequena das empresas. A gente viu, então, uma grande 
oportunidade. Se eu quero, de fato, trazer uma redução de custo significati-
va, como aconteceu, por exemplo, com a Ticket — que teve, desde o início da 
implantação de teletrabalho, um saving de R$ 3,5 milhões, porque ela fechou 
prédio, ela falou “vamos pra casa”, deixando de gastar em imobiliário e isso é 
absolutamente significativo dentro do orçamento—, é preciso ter uma solução, 
que era trabalhar com massa: chegar e falar o seguinte:

– Onde está a sua área de backoffice? Onde está o grande contingente de co-
laboradores que eu posso mandar para casa, e com isso, trazer um ganho alta-
mente significativo, em produtividade e redução de custo?

Para exemplificar essa questão do custo, se hoje eu pego um colaborador da 
Oi, em um prédio da rua General Polidoro (um prédio médio nosso e que fica 
em Botafogo), e se eu considerar aquilo que eu pago em infraestrutura predial, 
vale transporte, energia elétrica, limpeza e outros serviços, eu tenho um custo 
mensal, em média, de R$ 982 para esse cara trabalhar todos os dias. 

Se é R$ 982 para um colaborador, e eu estou pensando em trabalhar em massa, 
isso pode algo muito significativo para a empresa. Hoje, a nossa solução propõe 
ter redução de custo de pelo menos 50% desse valor para a empresa. Quando 
você coloca 50% de redução de custo em um contingente muito grande, você 
começa a ter valores absolutamente significativos, o que atende a uma deman-
da do financeiro, quando a gente fala de teletrabalho:

– E aí? Vai dar ROI? Vai funcionar esse negócio?

É aqui que a gente conseguiu entender o lado do financeiro.

No mercado brasileiro, é muito claro que essas vantagens são traduzidas em 
números de forma muito consistente. A gente tem a Ticket, com a implantação, 
ela fechou 24 filiais espalhadas pelo Brasil; a Gol tem dois terços dos atenden-
tes trabalhando em home office, cerca de 1200 pessoas.

O interessante nisso, e que vai um pouco ao encontro daquilo que o Neto co-
mentou, é que, normalmente, as pessoas que trabalham em call center são 
pessoas muito novas, que fazem faculdade. São empregados crus, que têm 
uma relação muito diferente com o trabalho. 
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Quando você dá uma oportunidade de trabalhar em home office, não tem a ne-
cessidade de se contratar em grandes centros, eu posso interiorizar, porque in-
depende se o colaborar está em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro ou se 
está no interior de algum estado. 

Além disso, eu começo a trazer para esse mercado de trabalho a integração de 
uma pessoa que está fora do mercado de trabalho, muitas vezes mulheres que 
pararam de trabalhar por causa da maternidade, que não têm condição de sair 
de casa e que têm uma relação muito diferente com o trabalho. 

Esse é um caso real, aconteceu na Gol. A oportunidade de elas voltarem a tra-
balhar, atuando em casa, além de trazer redução de custo e aumento de pro-
dutividade, trouxe um aumento fora da curva dos indicadores de qualidade de 
operação da Gol, porque essas pessoas tem uma relação muito diferente com 
o cliente, elas têm o intuito de resolver. Então, esse mercado começa a trans-
formar o próprio negócio em si. Ele permite que você comece a trazer melhorias 
para o próprio negócio em si.

Quando a gente foi olhar esse mercado, a gente viu que, de fato, esse negó-
cio estava maduro. Hoje, uma pesquisa da Robert Half mostra que o Brasil é o 
terceiro país no mundo em que o teletrabalho mais cresce, só que ainda muito 
voltado para o gestor. É muito voltado para aquele colaborador que vai fazer 
uma aprovação, que vai trabalhar algumas horas de casa, que vai trabalhar no 
máximo um dia em casa. O nosso grande desafio era esse. Ou seja, após en-
tender que esse é um benefício muito claro para a empresa, como fazer isso se 
replicar na massa? Eu tenho que ter controle desse cara lá na ponta, garantir 
que horas ele entrou, que horas ele saiu, que aplicações utilizou, pois há uma 
questão trabalhista muito profunda que precisa ser considerada. Do contrário, 
riscos podem ser exponenciais, e nenhuma empresa quer isso.

A gente entendeu, então, que precisávamos de fato oferecer uma solução fim a 
fim. Um ponto colocado pelas empresas que já estavam com teletrabalho im-
plementado era o seguinte: no dia a dia, depois que você já implantou, como é 
que fica essa relação de suporte do processo inteiro? 

Muitas vezes, não era uma relação simples. Eu tinha que falar com um fornecedor 
para uma parte do processo; eu tinha que falar com outro fornecedor para outra 
parte do processo; o meu colaborador estava em casa, e a internet dele caía. 

Então, a gente olhou isso tudo, na verdade, como uma grande oportunidade e 
entendemos que era preciso empacotar essas demandas, essa solução como 
um todo, e apresentar uma administração fim a fim. Eu consigo trabalhar desde 
a implantação da internet na casa do cliente, toda a topologia do processo no 
meio do caminho, até o final, na rede coorporativa do cliente.

Então, em uma interface única, com um provedor único, olhando o processo 
como um todo, no final do dia o cliente quer saber o seguinte:
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– Está funcionando ou não está? Meu colaborador está produzindo com os con-
troles que eu preciso que ele produza?

É isso que a gente precisava responder.

Oferecemos uma fatura única e um atendimento das expectativas das áreas in-
ternas. Quando você fala sobre home office com a área jurídica, o que ela quer 
entender, pensando nos riscos trabalhistas? Onde eu consigo resolver os meus 
problemas trabalhistas? Esse negócio de teletrabalho vai aumentar o meu risco? 

Tem muito a ver com o que o Wolnei falou aqui. A gente trouxe a questão para 
a área jurídica da Oi, e ela foi uma das áreas mais difíceis de serem trabalhadas. 
A gente até brinca internamente que se os nosso jurídico adotou e aprovou, di-
ficilmente terei problema com algum outro jurídico, porque a gente um passivo 
trabalhista muito grande, nós somos uma empresa muito grande. 

A gente se aprofundou muito no tema e entendeu que não há aumento de risco 
trabalhista quando a gente trabalha em uma relação de teletrabalho. Os mes-
mos riscos que existem para o empregado de dentro do escritório, são os mes-
mos riscos que há para aquele que faz home office.

Então, a gente tem um book jurídico com toda a jurisprudência sobre o teletra-
balho. E toda vez que a gente vai no cliente para falar sobre a operação, a gente 
entrega esse book, que contém todas as normas, o que funciona, o que existe, 
o que não existe. Isso foi feito a quatro mãos, pesquisando o mercado para en-
tender a disponibilidade e pesquisando com o nosso jurídico, para entender as 
normas existentes.

O RH normalmente é o ponto principal desse projeto dentro de uma empre-
sa; ele é quem analisa a escolha do usuário e a política de uso. Então, o RH é 
o grande sponsor, pois garante que as políticas sejam bem adequadas e bem 
implantadas, além da mobilização da empresa para poder fazer a implantação.

Hoje, temos uma solução que não é uma solução voltada para gestor. Com tudo 
isso, pensamos em como iríamos nos posicionar? A gente se posicionou como 
uma solução voltada para áreas operacionais, com grande contingente de pes-
soas. A gente resolveu tratar cada um dos pontos que observávamos, dos de-
safios daquelas empresas que tinham implantado anteriormente o home office. 
Um exemplo de observação dessas empresas é:

– Olha, lá atrás quando eu comecei a implantar o home office eu tinha proble-
mas, porque o cara ficava mais tempo na jornada de trabalho.

A gente absorveu esses desafios vivenciados nas empresas e fechou um paco-
te direcionado, um pacote pelo qual eu consigo abordar todos os itens para eu 
realmente trabalhar com um contingente grande de pessoas para trabalhar no 
home office.
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Quando eu falo em contingente grande de pessoas eu falo em três aspectos 
muito claros e muito importantes. Para que eu possa colocar esse colaborador 
na ponta trabalhando, eu preciso garantir, no mínimo esses três aspectos: jor-
nada de trabalho, certificação de identidade e aplicações utilizadas.

Jornada de trabalho: controle completo da jornada de trabalho. Quando eu falo 
controle completo, não estou falando simplesmente da hora que ele entrou e 
saiu, mas de fazer a integração do sistema de ponto da empresa com a minha 
plataforma, Smart Office, onde eu previamente identifico a que horas ele tem 
que começar, a que horas ele tem que terminar, por perfil de clientes. Ou seja, 
o colaborador que é desenvolvedor do sistema, pode trabalhar de madrugada, 
não tem problema nenhum; se a carga horária dele é de madrugada, vou deixar 
aberto o sistema na madrugada.

Agora, se eu quero definir que vai ser determinado horário de trabalho, há fle-
xibilidade no sistema. Por exemplo, se eu sou uma colaboradora e entro em 
contato com o meu gestor e falo assim:

– Olha, está acabando o meu horário de trabalho, mas eu estou terminando 
uma apresentação. Deixa eu trabalhar mais uma hora hoje?

 O gestor consegue, on-line, mudar a minha jornada, e no dia seguinte já estar 
apontada essa uma hora que eu trabalhei. Ou seja, é um sistema absolutamen-
te engessado no sentido de não deixar eu expor o meu risco, mas flexível para 
eu garantir que a minha produtividade ou as minhas demandas do dia a dia não 
sejam impactadas. 

Todos os relatórios referentes à jornada de trabalho eu consigo ver on-line, dia-
riamente, por exemplo, o planejado versus realizado. Se o Fernando Lobo está 
indo para casa, ele deveria ter começado a trabalhar às 8h e ter parado às 17h; 
ele entrou às 9h, parou às 10h, voltou ao meio-dia, depois ele parou às 13h. 
Eu consigo olhar hoje o que aconteceu ontem com o Fernando, eu não preciso 
esperar fechar o mês para falar:

– Fernando o que aconteceu no dia 13?

– Dia 13? Espera aí, deixa eu lembrar.

Então, esse controle real time do que está acontecendo com a minha equipe, 
independentemente do tamanho dela, independentemente de onde eu esteja, 
a gente consegue amarrar dentro da nossa solução.

Certificação de identidade: o que é? O Julio comentou isso. O cara que está em 
casa, é o mesmo cara que deveria estar lá? E se ele logou e botou o filho senta-
do para trabalhar? A gente tem um controle de biometria, parametrizado pela 
empresa, pelo qual a pessoa pode colocar o dedo de cinco em cinco minutos, de 
hora em hora ou só no começo e no final do dia. Então, o sistema é altamente 
customizado, pois ele tem todo o “big brother” necessário, e nele você define 
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quais são as regras que você quer aplicar para cada área perfil que você cria 
dentro da empresa.

Aplicações utilizadas: eu estou vendo que o Fernando está na casa dele; era 
para ele entrar as 8h, ele entrou as 8h05 e está saindo no final do dia, mas 
será que ele entrou e passou o dia inteiro olhando para tela sem fazer nada e 
assistindo televisão? Eu consigo ver exatamente quais aplicações ele utilizou e 
quanto tempo ele ficou em cada uma das aplicações.

Não só isso, a grande inteligência desse processo inteiro não é o que está no 
modo colaborador, não é aquilo que eu disponibilizo desse colaborador para ele 
ir para casa trabalhar. A grande inteligência está no modulo de gestor – eu vou 
entrar nisso mais à frente.

E como isso funciona? Como é o nosso modelo de implantação? Para começar 
a implantar isso na sua empresa, existem etapas muito profundas e muito im-
portantes que precisam ser olhadas com cuidado.

O primeiro ponto é definir a área. Qual área que a gente vai começar? Qual o 
perfil dessa área? Quantos perfis você quer que tenha dentro? Desenvolvedor 
de TI, por exemplo, vai ser o perfil A, B ou C? 

Porque cada um dos perfis vai ter um nível de aplicação diferente, e você vai 
permitir que cada um deles só olhe as suas respectivas aplicações. Então, você 
define primeiro essa área e como é que você vai trabalhar com essa equipe.

Segundo ponto é a integração de sistema, toda integração do sistema que é 
preciso fazer. E o terceiro ponto é rollout desse processo, da operação.

Na prática como isso funciona? Nossa solução é uma solução totalmente em 
Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Na verdade, eu crio computadores dentro 
da minha nuvem, tantos computadores quantos forem necessários. Nesses 
meus computadores, eu coloco os perfis. 

Vamos imaginar que estou iniciando meu processo e implementando uma área 
de backoffice. Vou criar o meu computador virtual com todas as aplicações que 
existem e que aquele grupo de pessoas precisam para trabalhar; coloco ele na 
minha nuvem.

Meu colaborador vai para casa com o computador, sendo que esse computador 
simplesmente vira um terminal burro. Por quê? Porque a nossa solução, na hora 
que você a implanta, trava o computador. Ao começar a trabalhar, ao dar log in 
e senha, você não consegue fazer absolutamente nada, a não ser olhar a sua 
tela de trabalho, você não consegue abrir o Facebook, você não consegue abrir 
Instagram, você não consegue abrir Youtube, você não consegue fazer nada. 

E mais importante: pela internet eu acesso diretamente esse computador que 
está lá na nuvem. O que vem para mim são telas, não vem a aplicação em si. Ele 
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é um terminal burro, pois o computador virtual que está dentro da minha nuvem 
aparece para mim em telas.

Por que isso é tão interessante? Por que facilita para a equipe de TI. Na hora 
em que você precisar fazer uma atualização de sistema, você faz aqui. Você não 
precisa se preocupar com o fato deter cinco mil colaboradores na rua acessan-
do esse sistema. Você faz diretamente no seu computador virtual. Então, esse 
acesso é via internet e está incluso no pacote, quer dizer, a licença entregue ao 
cliente contempla o acesso de internet na casa do colaborador até a rede dele, 
que é o processo inteiro. Eu administro esse acesso à internet também. E esse 
computador é um computador burro.

Relembrando aquela questão que foi levantada: computador necessariamente 
tem que ser um computador da empresa? Tanto faz. Depende. É política da em-
presa. Posso recomendar que seja computador da empresa, não importa. 

Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, definiu que o computador 
não é do Tribunal, assim como quando se contrata vendedor no mercado com 
a exigência que este tenha carro. Eles estão trabalhando da mesma forma: eu 
estou contratando funcionários para teletrabalho e é preciso ter um computa-
dor com no mínimo X de configuração. Então, você traz a possibilidade de ser 
uma política da empresa definir quem é o dono desse computador. Por fim, você 
fecha uma rede MPLS com a rede do cliente.

E onde está a inteligência disso tudo? No módulo gestor. No módulo colabora-
dor simplesmente você abre, tem uma shell com todas as aplicações que você 
tem para trabalhar, e é onde você consegue claramente ver aquilo que você 
precisa para o seu colaborador começar a trabalhar no dia a dia. Qual é o grande 
diferencial? O grande diferencial é o módulo gestor.

Esse é um exemplo da tela do módulo colaborador. Deu o horário do colabora-
dor, ele vai sentar na cadeira dele, ele vai se logar, fazer a biometria, mas ele vai 
entrar aqui, onde vai ter todas as aplicações que ele precisa para trabalhar, e aí 
ele começa a trabalhar.

O módulo gestor: vamos imaginar que esse gestor está em Brasília, e há cinco 
mil pessoas espalhadas pelo Brasil, cada um em um canto; ele consegue, inde-
pendentemente de onde ele esteja, ter sempre esse status, que é possível ser 
observado do celular dele, do computador do trabalho. É um status on-line. Ele 
consegue ver quantos colaboradores estão on-line, quantos estão em pausa e 
quantos estão off-line.

Ou seja, voltando ao exemplo do Fernando: esse colaborador já deveria ter co-
meçado a trabalhar, o horário de expediente dele começou às 8h, são 10 horas, 
e ele não começou. O que está acontecendo? Eu consigo ver real time o que está 
acontecendo com esse colaborador, independentemente de onde ele esteja.

E ainda: esses colaboradores que estão on-line, o que eles estão fazendo? Exis-
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tem três funções básicas dentro do módulo gestor. Na hora que ele consegue en-
trar em cada um dos computadores de seus funcionários e executar três funções.

Primeiro ponto é desconectar. Desconexão imediata. Eu entro, e independente-
mente da jornada de trabalho definida, eu desconecto esse colaborador e não 
permito mais que ele entre, hoje ou amanhã. Eu parametrizo isso no sistema.

Segundo ponto: estou desconfiada de que ele não está executando o trabalho, e 
eu quero monitorá-lo mais de perto. Eu entro no computador dele e salvo a tela 
do computador dele, seja para posteriormente eu poder fazer uma correção de 
conduta, seja para eu começar a guardar documentos de execução do trabalho 
desse colaborador. Ou seja, mais importante que a aplicação que ele usou é o 
que ele estava fazendo na tela dele, eu guardo esse documento.

O terceiro ponto é que ele consegue fazer é o controle remoto. Eu entro no com-
putador desse colaborador, fazendo-me ser percebido ou não. Eu simplesmente 
posso entrar, estou olhando ele trabalhar, estou olhando ele abrir as aplicações, 
estou olhando ele realizar o trabalho dele e eu não vou me fazer perceber. Ele 
não consegue perceber que eu estou olhando o trabalho dele. Ou não, eu quero 
me fazer perceber. Eu tomo o controle do computador dele e falo:

– Olha, não faça assim, executa dessa forma, essa não é a melhor maneira.

Então, eu me faço perceber, e isso o gestor consegue fazer de qualquer lugar.

Isso são as funções que ele consegue fazer on-line, fora o pacote de relatórios 
que existe, pelos quais eu consigo olhar toda a execução do colaborador no dia a 
dia: planejado versus realizado na jornada de trabalho; as aplicações utilizadas; 
geolocalizações desse colaborador por meio de seu Velox. Então, existe uma 
série de informações por detrás disso com as quais eu consigo olhar a perfor-
mance desse colaborador e o que ele está fazendo.

Há também a questão da biometria, que é absolutamente significativa devido a 
uma questão muito importante: segurança. Quase todos os clientes nos pedem 
isso (alguns são mais críticos, outros menos) que a gente possa garantir que 
aquele colaborador que está na ponta é, de fato, aquele colaborador.

Atrelado a isso, todos os sistemas de comunicação se fortalecem. Então, eu 
consigo trazer para dentro da plataforma o que tem implantado dentro da em-
presa em termos de comunicação. Se tem Communicator dentro da empresa, 
vai ser Communicator. 

Eu consigo continuar fazendo videoconferência entre as pessoas e reuniões. 
Por quê? Porque existe uma questão do ser humano que é: será que eu estou 
aqui em casa e meu chefe me esqueceu? No início, muitas empresas têm isso, 
muitas vezes o colaborador sente isso. Então, você consegue manter rotinas 
necessárias de interface com esse colaborador através da plataforma.
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A solução Smart Office pela qual a gente resolveu uma demanda de mercado 
para trabalhar com um público diferente daquele que vinha como tendência, 
que era o de gestor: a grande massa. Isso trazendo aumento de produtividade, 
redução de custo, e, principalmente, uma plataforma segura. 

Isso tudo é muito legal, mas se você não tiver uma infraestrutura robusta por 
trás, garantindo que eu tenho segurança e controle fim a fim, tudo isso cai por 
terra. Então, o nosso trabalho foi um trabalho de poder atender a uma deman-
da de mercado, mas trazendo uma robustez de mercado corporativo, porque 
na hora que eu coloco quinhentos colaboradores na rua e em casa, eu preciso 
garantir que eu tenha respaldo e controle dessas pessoas.

E somente a gente tem um diferencial como esse: essa nossa solução é literal-
mente focada para área rotineiras, para áreas de backoffice, para áreas que tem 
um pressuposto de controle de jornada, de aplicação, de produtividade.

Dúvidas? Pois não.
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DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Tecnologia como suporte ao Teletrabalho Ana Mariah Brandão de Carvalho

Interlocutor não identificado: Ana, eu entendi que 
essa solução é backoffice. Isso é interessante para 
controles de jornada. Agora, eu fico um pouco pre-
ocupado acerca do momento de autenticação da 
pessoa, você não fecha turno nenhum? É livre?

Ana Maria Brandão de Carvalho – Oi: Na verdade, 
com relação à autenticação, eu tenho a internet, a 
ponta do cliente, o qual está simplesmente ten-
tando acessar a máquina virtual que está na nossa 
cloud. É ali que faço a autenticação. Então, eu estou 
com um Velox na ponta, que a princípio não está 
trafegando nada, e é trazido para mim a tela. Então, 
depois que eu acessei a cloud, ele traz as telas, ele 
não traz a aplicação.

Interlocutor não identificado: Você tem um siste-
ma que você atualiza dentro da sua nuvem. Mas de 
qualquer forma não é claro o texto, mesmo porque 
ele vai ter que trocar e chegar na ponta dizendo que 
autenticou. É isso que me preocupa um pouco.

Ana Maria Brandão de Carvalho – Oi: Eu não sei se 
eu entendi a sua pergunta.

Interlocutor não identificado: Porque eu posso fa-
zer um hijack ali, capturar alguns dados e montar 
isso. Quando essa sessão não é criptografada, eu 
posso mantê-la grampeada, entendeu?

Ana Maria Brandão de Carvalho – Oi: Mas na hora 
que entrei na máquina virtual e me autentiquei, ali 
eu estou autenticando, ali eu fechei a minha se-
gurança. Então, eu tenho todo o firewall, tenho a 
criptografia para eu conseguir acessar no sistema 
a máquina virtual.

Interlocutor não identificado: Outra pergunta, 
você diz que você pode ser proativa no momen-
to que necessitar. Eu concordo contigo, acho que 
isso também é importantíssimo, o problema é que 
quando você contrata um serviço (vamos dizer que 
eu tenha 500 funcionários), eu não sei se juridica-
mente você pode ficar verificando o tráfego, já que 

você liberou. Eu não sei se você pode ficar obser-
vando o que a pessoa faz. Isso é questão jurídica. 
Eu não entendo isso. Isso pode acarretar algum 
questionamento?

Ana Maria Brandão de Carvalho – Oi: Na verdade, no 
adendo do contrato, permite-se que eu faça o con-
trole de todas as aplicações do trabalho que ele fez.

Interlocutor não identificado: Quer dizer, por 
exemplo, que quando eu te contrato, eu como pre-
sidente da empresa, quero que você monitore todo 
o tráfego do meu funcionário, é isso?

Ana Maria Brandão de Carvalho – Oi: Exatamente. 
No contrato há um adendo em que se diz: a par-
tir do momento que você se loga no Smart Office, 
você só pode trabalhar. O Smart Office assume o 
controle da sua máquina.

Eu teria problema desse tipo quando acontecesse 
o seguinte: olha-se tudo que se faz na máquina, e 
estou no meu banco fazendo um pagamento. Mas 
isso não acontece, por quê? Porque na hora que ele 
se loga, ele não consegue acessar o banco, ele não 
consegue fazer nada. Ele trava, e eu entro na polí-
tica de segurança da empresa. 

Se a política de segurança da empresa me fala que 
eu quero ter esse nível de controle, então, não va-
mos permitir que a saída de internet do Smart Offi-
ce acesse o banco, deixa ele fazer pagamento de 
banco quando ele estiver fora do horário comercial 
dele. Então a gente fecha, não permito que ele co-
loque, por exemplo, informação de banco, que nor-
malmente é o mais importante, por quê? Porque a 
empresa está olhando exatamente tudo o que ele 
está executando na ponta.

Então, como ele não consegue dar alt + tab e ele 
está só olhando as minhas aplicações e os sites 
que eu, como empresa, permiti que ele olhasse, di-
minui-se o risco de ter um problema de olhar uma 
coisa particular do colaborador.
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DEBATE

Interlocutor não identificado: Você tem uma tri-
lha para o caso de eu precisar, por exemplo, de ver 
toda a relação do que aquele funcionário fez, não 
é? Além de controlar, você tem que ter algum dado 
para mostrar isso em relatório, correto? Essa va-
lidade, essa conformidade, está baseada em que? 
Porque juridicamente fica complicado em se tra-
tando de setor público. Você tem que ter uma força 
de lei para isso, é o que nós estamos passando hoje 
no governo. Mas achei interessantíssimo. O foco de 
vocês é muito interessante.

Ana Maria Brandão de Carvalho – Oi: Essa ques-
tão desse controle muito excessivo, é uma questão 
que, muitas vezes para muitas áreas, incomoda. 
A empresa pode não querer ter esse nível de con-
trole, por se sentir mal em controlar o colaborador 
nesse nível. Mas, a plataforma permite controlar 
nesse nível, se você não quer utilizar, não precisa.

Interlocutor não identificado: Quem dita a política 
daquilo que o colaborador pode ou não pode fazer?

Ana Maria Brandão de Carvalho – Oi: A empresa. A 
empresa define tudo. Na verdade, é uma platafor-
ma altamente customizada. A empresa define se 
ela quer deixar tudo liberado, se não quer, se quer 
liberação para se fazer hora extra, se não quer. E, 
normalmente, dentro da mesma empresa você tem 
politicas muito distintas entre as áreas: para uma 
equipe é possível deixar tudo liberado, e outra equi-
pe pode-se deixar tudo preso. Então, essa questão 
de controle é uma questão que a plataforma per-
mite, se não quer utilizar, você não precisa utilizar.

Interlocutor não identificado: Só complementan-
do a questão de política das empresas: o governo 
pode controlar, só que ele não quer arriscar. A partir 
do momento que você tem funcionários que não 
são teletrabalhadores e funcionários que são, você 
não pode dar certos privilégios, pois o colaborador 
pode estar em casa e estar fazendo hora uma ex-
tra. É complicado, mesmo quando tem controle. 
Fica complicado, é a política de cada um.

Ana Maria Brandão de Carvalho – Oi: Normalmente 
o que temos visto no mercado é que, quando man-

da esse colaborador para casa, as empresas não 
querem que se faça hora extra. Você pode até ter 
um horário flexível, mas hora extra é aquela coisa:

– Vou fazer hoje, mas compenso amanhã, tudo bem?

Então, é muito esporádico e muito pontual. Essa 
plataforma não tem aquela ideia de “vamos voltar 
para casa e vamos deixar aberto o tempo todo”. Não 
faz muito sentido. Se se pressupõe a necessidade 
de ter controle de jornada, pressupõe-se ter neces-
sidade de não fazer hora extra, do contrário, uma 
VPN já é o suficiente, precisa ter mais que isso. Por 
isso que é bem diferente o público.

Interlocutor não identificado: Verdade. Obrigado.

Sérgio Basile – Dataprev: Perguntas?

Interlocutor não identificado: Ana, acho que teve 
um detalhe que não foi falado. Os palestrantes só 
não atentaram para esse detalhe. O controle de 
hora é muito interessante, principalmente devido 
ao acréscimo de custo em função do horário, ou 
seja, a hora extra depois das 22h tem um custo di-
ferenciado em relação ao custo normal da hora ex-
tra. Então, você pode até permitir hora extra, mas 
você pode inibir a função de que a hora extra seja 
após as 22h, por exemplo. Esse é um ponto bem in-
teressante, porque na verdade você não deixa que 
esse custo aumente exponencialmente. Você não 
precisa limitar, por exemplo, em um período das 7h 
às 19h, mas você pode deixar que ele cumpra a car-
ga dele, de seis ou sete horas, até as 22h. Naquele 
momento em que a hora extra passa a ser uma hora 
muito mais cara, você inibe e corta o acesso dele.

Sérgio Basile – Dataprev: Totalmente customiza-
do, não é. Perguntas?

Ana Maria Brandão de Carvalho - Oi: Muito obrigada.

Sérgio Basile – Dataprev: Gente, obrigado. Mariah, 
muito obrigado.
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