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RESUMO 

 

 

A utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC`s), a demanda por 

serviços de qualidade e eficientes, as questões de custo de vida, dos recursos 

laborais, assim como a dificuldade na mobilidade urbana moldam um contexto que 

favorece a ampliação da adoção do teletrabalho, ou trabalho remoto, associando 

flexibilização de lugar e tempo à jornada de trabalho. Em função da complexidade 

para a sua adoção, faz-se necessário o estudo das condicionantes para viabilizar 

esta mudança na organização do trabalho, que já começa a ser praticada também 

na administração pública brasileira. Sua difusão, ainda incipiente no setor público, 

abre campo para a presente pesquisa que tem por objetivo central desenvolver um 

método de identificação de tarefas teletrabalháveis, tomando como objeto de estudo 

uma Instituição Federal de Ensino Superior. Com base na revisão bibliográfica e na 

análise de documentos que regulamentam o teletrabalho no país, foram identificados 

fatores relacionados às características pessoais, da tarefa, da estrutura da 

organização e da tecnologia que favorecem ou dificultam o sucesso do teletrabalho. 

A partir desta identificação, foi desenvolvido nesta pesquisa um método de 

identificação de tarefas teletrabalháveis que inclui: um roteiro estruturado de 

entrevista presencial para levantamento de informações; um conjunto de 

indicadores, critérios e diretrizes para análise da aderência entre as respostas 

obtidas e os fatores críticos de sucesso para o teletrabalho; um instrumento de 

classificação da situação analisada (pessoa-tarefas), que aponta se há indicação 

para teletrabalho ou quais são as pendências para viabilizar a indicação. O método 

foi testado e revisado a partir da aplicação junto a cinco trabalhadores, 

contemplando 20 processos de trabalho de cinco diferentes setores da instituição. 

Os resultados apontam para, além do mapeamento de processos, a necessidade de 

consideração de variabilidades humanas, da atividade e das especificidades do 

serviço público no planejamento da adoção do teletrabalho. 

 

Palavras-chave: Teletrabalho. Trabalho remoto. Tarefa. Organização do trabalho. 

Serviço público. Tecnologia da informação e comunicação.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The use of information and communication technologies (ICTs), the demand for 

quality and efficient services, questions regarding cost of living, labor resources, as 

well as the difficulty in urban mobility, shape a context which favors the expansion in 

adopting telecommuting, or remote work, associating therefore flexibility of place and 

time to the work day. Due to the complexity in its adoption, the necessity surges to 

study the conditions in order to make this change possible in the work organization, 

which is already starting to be practiced in the Brazilian public administration. Its 

diffusion, though still incipient in the public sector, opens the domain for this present 

research which main objective is to develop a method of identification for 

teleworkable tasks, taking as object for study a Federal Institution of Higher 

Education. Based on the reviewed bibliography and document analysis that regulate 

teleworking in the Country, factors were identified related to the personal 

characteristics, task, organizational structure and technology, that either favor or 

hinder the success of teleworking. Based on this identification, a method of 

distinguishing teleworkable tasks was developed in this research, which includes: a 

structured direct interview script for information gathering; a set of indicators, criteria 

and guidelines for analyzing of the adherence between the answers obtained and the 

critical success factors for telework; an instrument for classification of the analyzed 

situation (people - tasks), which shows if there is indication for telework or what is 

pending to make the indication feasible. The method was tested and revised by 

application with five workers, contemplating twenty work processes from five different 

departments within the institution. The results point the need to consider, beyond 

process maping, human variables, activity and the specifics of the public service in 

planning the adoption of telework. 

 

Keywords: Telecommuting. Task. Public Service. Information and communication 

technology. Work organization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

Um tema bastante abordado recentemente é o tamanho, eficiência e 

desempenho da administração pública no Brasil. A sociedade demanda, cada vez 

mais, por serviços públicos de qualidade e prestados rapidamente, onde a utilização 

das tecnologias da informação e comunicação (as TICs) contribui neste sentido, com 

serviços prestados digitalmente, de forma mais rápida, mais segura e com menor 

custo. Diversas esferas da administração pública sofreram uma evolução evidente 

nos últimos anos no que tange à utilização de ferramentas de tecnologia da 

informação. 

Ademais, a maior parte dos serviços públicos se concentra nas grandes 

cidades, onde encontram-se diversos problemas como dificuldade de mobilidade 

urbana, alto custo de vida, dentre outros, tornando a vida nestes grandes centros 

cada vez mais complexa e desgastante. Diante deste cenário, aliado às 

transformações políticas, econômicas e sociais, torna-se viável o caminho para a 

adoção do teletrabalho. Sucessivas crises econômicas levam à busca por redução 

de custos pelas organizações, abrindo campo para novas formas de gestão e de 

modalidades de trabalho. Observa-se uma transição da sociedade industrial para a 

sociedade da informação, com grande parte das atividades de trabalho relacionadas 

ao tratamento das informações e não mais à transformação da matéria. Mudanças 

nas organizações e nas relações de trabalho, ocasionadas pela globalização, 

somam-se ao cenário atual (PNUD, 2015). Outras expressões são encontradas na 

literatura para denominar o teletrabalho, tais como: trabalho remoto, trabalho à 

distância, entre outros. 

 

Teletrabalho é a forma de trabalho efetuada em lugar distante do escritório 

central e/ou do centro de produção, que permita a separação física e que 

implique o uso de uma nova tecnologia facilitadora de comunicação (OIT, 

1996, Convenção 177). 

 

Na esfera privada, esta modalidade de trabalho já é desenvolvida no Brasil, 

com um marco legal significativo referente à alteração da Consolidação de Leis do 

Trabalho – CLT, no seu artigo 6º, através da Lei nº 12.551/2011, que equiparou o 
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teletrabalho ao trabalho realizado no estabelecimento do empregador. O teletrabalho 

é bastante estudado no setor privado, disponibilizando assim material relevante a 

respeito de seus impactos nos arranjos organizacionais, sua metodologia de 

implantação, vantagens, desvantagens e forma de controle. No setor público, o 

teletrabalho ainda é um tema novo, onde alguns de seus Órgãos, como o Serviço 

Federal de Processamento de Dados (SERPRO), o Tribunal de Contas da União 

(TCU) e a Receita Federal, dentre outros, o desenvolvem através de projetos-piloto. 

Na instituição pública federal de ensino superior escolhida para estudo, o 

teletrabalho já é realizado, tanto entre servidores das carreiras técnico 

administrativas (elaboração de relatórios, resposta a e-mails, análise de processos, 

etc.) quanto entre servidores da carreira de docência (lançamento de notas, 

comunicação com alunos, preparação de aulas, pesquisa bibliográfica, redação de 

artigos, etc.), mas até hoje ocorre de maneira informal, sem planejamento nem 

controle sistematizados. 

O contexto específico que justifica esta pesquisa inclui o Processo Eletrônico 

Nacional (PEN), que é uma iniciativa do Governo Federal para a construção de uma 

infraestrutura pública de processos e documentos administrativos eletrônicos, a 

partir do ano de 2015, objetivando a melhoria no desempenho dos processos no 

setor público, com ganhos em agilidade, produtividade, transparência, satisfação do 

usuário e redução de custos. Uma de suas entregas é o SEI – Sistema Eletrônico de 

Informações, que passou a ser utilizado na Instituição Pública Federal de Ensino 

Superior objeto de estudo nesta pesquisa, no ano de 2017. A utilização deste 

sistema potencializa a adoção do trabalho remoto, visto que toda análise de 

processos administrativos é realizada via tecnologia da informação, sem a 

necessidade de meios físicos para tramitação dos mesmos. 

A pesquisa enfoca a necessidade do desenvolvimento de um método de 

identificação de tarefas teletrabalháveis e aplicação nesta Instituição, de forma a 

possibilitar a adoção sistematizada e planejada do trabalho remoto em atividades 

viáveis para isso. A utilização de teletrabalho pode contribuir com a melhor utilização 

dos recursos materiais, tecnológicos e humanos, tornando formal um método de 

trabalho já utilizado atualmente. 
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1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

Apesar da crescente percepção das instituições e indivíduos sobre as 

possibilidades e vantagens de utilização de teletrabalho, ainda há uma lacuna de 

conhecimento sobre métodos e fatores críticos para que esta forma de trabalho seja 

de fato aplicada na realidade. Mokhtarian e Salomon (1996) destacam que apesar 

do teletrabalho ser percebido como uma opção muito atraente para muitos 

indivíduos, pelo menos à primeira vista, na prática uma série de restrições externas 

e internas ao trabalhador ocasionam esta lacuna. Os autores mencionam ainda que 

a adoção do teletrabalho tem sido mais lenta do que o previsto e que esta diferença 

entre a previsão e a real adoção exigem análises cuidadosas dos fatores de adoção 

do teletrabalho. Este cenário evidencia a complexidade na implantação do 

teletrabalho, o que abrange vários elementos adicionais além da utilização da 

tecnologia da informação e comunicação para sua execução, como os fatores 

pessoais (trabalhadores), características das tarefas realizadas, o ambiente 

organizacional e o contexto jurídico. 

A presente pesquisa foi realizada em uma instituição federal de ensino 

superior criada em 1960. Trata-se de uma autarquia federal que aderiu, no ano de 

2017, à utilização do SEI – Sistema Eletrônico de Informações, do Ministério do 

Planejamento, visando agilizar a tramitação de processos que vêm 

progressivamente passando a ser eletrônicos. Em conjunto com esta mudança, está 

o mapeamento de processos de trabalho da instituição, iniciado em 2017, trabalho 

que pretende trazer melhorias para a gestão da organização e melhoria na 

qualidade dos serviços prestados. A situação problema aqui estudada é composta, 

portanto, pelo cenário apresentado com suas deficiências estruturais, ausência de 

regulamentação interna específica e com execução do teletrabalho ocorrendo de 

forma informal e não sistematizada em várias atividades da instituição, seja na 

carreira de técnicos administrativos, seja na carreira de docentes. 

 

1.3 QUESTÕES DE PESQUISA E OBJETIVOS 

A presente pesquisa tem como objetivo geral desenvolver um método de 

identificação de tarefas teletrabalháveis, que permita verificar tarefas em que seja 

viável e interessante a introdução planejada e sistematizada do trabalho remoto. 
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Com base na análise de experiências nacionais e internacionais de adoção do 

teletrabalho, serão discutidas formas de organização do trabalho remoto, fatores 

críticos que favorecem ou dificultam a adoção do teletrabalho, fatores relacionados à 

base legal, processos de implantação, reflexos positivos e negativos para as 

organizações, os trabalhadores e a sociedade e formas de controle empregadas no 

trabalho à distância. Considerando as diferenças existentes entre as esferas privada 

e pública e as particularidades de instituições públicas brasileiras de ensino superior, 

o método de seleção de tarefas teletrabalháveis será construído e experimentado, 

através da pesquisa de campo, em setores de uma universidade pública brasileira. 

Para tanto, foram propostas as seguintes questões de pesquisa: 

 Há um conjunto de fatores críticos que concorrem para a adaptabilidade 

de tarefas e de pessoas ao teletrabalho? 

 É possível estruturar um método de suporte à identificação de graus de 

adaptabilidade de tarefas e de pessoas ao teletrabalho? 

Sendo assim, para alcançar o objetivo geral os seguintes objetivos 

específicos foram traçados: 

 Identificar fatores críticos (pessoais, características das tarefas, 

tecnológicos e organizacionais) relacionados ao sucesso na implantação 

do teletrabalho;  

 Analisar a existência de experiências de teletrabalho no âmbito da 

Administração Pública Brasileira; 

 Desenvolver método de identificação de tarefas teletrabalháveis, com 

base nos fatores críticos; 

 Propor diretrizes para aplicação do método e implantação do teletrabalho 

na instituição pública de ensino superior. 
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2 TELETRABALHO 

Este capítulo apresenta a revisão bibliográfica sobre teletrabalho, através da 

qual foi possível consolidar conhecimentos sobre o tema, além de nortear a escolha 

da metodologia e a construção do instrumento de investigação, para a realização da 

pesquisa de campo. O ponto de partida foi o processo de pesquisa, que objetivou 

estruturar e sistematizar a construção de um portfólio inicial de materiais que 

serviram de base para o levantamento dos principais tópicos desenvolvidos nesta 

revisão. O processo de pesquisa utilizado, denominado estudo bibliométrico, será 

descrito em maior detalhe no capítulo de metodologia. 

 

2.1 DEFINIÇÕES 

Mokhtarian (1994) cita que o teletrabalho, comumente praticado nos Estados 

Unidos, pode ser definido como o uso de tecnologia de telecomunicações para 

trabalhar em casa ou em local próximo a casa do trabalhador, durante as horas 

normais de trabalho, ao invés de ir para o trabalho convencional no horário 

convencional. Pode ocorrer em tempo parcial ou integral e não precisa envolver, 

exclusivamente, computadores. 

 

Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora 

das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de 

informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam 

como trabalho externo. (Brasil, Presidência da República, 2017). 

 

Mamdoohi, Kermanshah, e Poorzahedy (2006), definem teletrabalho como 

trabalhar em casa ou na vizinhança, em vez de ir ao local de trabalho convencional e 

salientam que este arranjo de trabalho necessita de mais pesquisa e planejamento. 

Os autores mencionam ainda várias formas de teletrabalho em relação à localização 

onde são realizadas as atividades, seja em casa, em um escritório secundário, 

dentre outros. 

Segundo O’Neill et al (2009), o teletrabalho é um tipo de arranjo de trabalho 

possibilitado pelo avanço tecnológico, que envolve trabalhar longe do local de 

trabalho convencional, através do uso de tecnologias baseadas em computador. 
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Para demonstrar tal variedade conceitual, o artigo publicado por Osma e 

Vargas (2013) apresentou uma revisão sobre os conceitos deste fenômeno e 

enumerou oito definições diferentes de teletrabalho encontradas na literatura. Foram 

incluídas outras definições encontradas durante a revisão bibliográfica (Quadro 1). 

 

Quadro 1: Definições de teletrabalho 

DEFINIÇÕES AUTORES 

a. Qualquer forma de substituição do deslocamento relacionado com a 
atividade de trabalho por tecnologia de informação ou, de forma mais 
gráfica, a possibilidade de enviar o trabalho ao trabalhador, em vez de 
enviar o trabalhador ao trabalho. 

Nilles, 1988 

b. uso de tecnologia de telecomunicações para trabalhar em casa ou em 
local próximo a casa do trabalhador, durante as horas normais de 
trabalho, ao invés de ir para o trabalho convencional no horário 
convencional. Pode ocorrer em tempo parcial ou integral e não precisa 
envolver, exclusivamente, computadores. 

Mokhtarian, 1994 

c. Teletrabalho é a forma de trabalho efetuada em lugar distante do 
escritório central e/ou do centro de produção, que permita a separação 
física e que implique o uso de uma nova tecnologia facilitadora de 
comunicação. 

OIT, 1996 

d. Trabalhar em casa ou na vizinhança, em vez de ir ao local de trabalho 
convencional. 

Mamdoohi, 
Kermanshah e 

Poorzahedy, 2006 

e. Tipo de arranjo de trabalho possibilitado pelo avanço tecnológico, que 
envolve trabalhar longe do local de trabalho convencional, através do 
uso de tecnologias baseadas em computador. 

O’Neill et al, 2009 

f. Teletrabalho é uma forma de trabalho onde os empregados podem 
realizar suas atividades de trabalho fora da sede da empresa e em 
horários flexíveis. É uma opção reconhecida para empresas que 
enfrentam dificuldades espaciais e de crescimento, o que permite 
situações de trabalho mais flexíveis e cria vantagens competitivas. 

Lier, De 
WitteeMacharis, 

2012 

g. Trabalho executado voluntariamente por um empregado a distância, em 
caráter contínuo, fora das instalações da empresa empregadora ou em 
locais distintos pertencentes a uma mesma instituição, utilizando o 
apoio e as facilidades das tecnologias de informação e comunicação 
(TIC). 

SOBRATT, 2013 

h. Para fins deste decreto, teletrabalho é a modalidade de prestação da 
jornada laboral em que o servidor ou empregado público executa parte 
ou a totalidade de suas atribuições fora das dependências físicas do 
seu órgão ou entidade de lotação. 

São Paulo (Estado), 
2017 

i. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente 
fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias 
de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se 
constituam como trabalho externo. 

CLT, (Brasil -
Presidência da 

República), 

2017 

Fonte: Adaptado de Vargas e Osma (2013). 
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Embora ainda não haja consenso sobre o significado do termo teletrabalho, 

os conceitos utilizados pelos autores, em linhas gerais, possuem a mesma 

interpretação, diferenciando-se apenas, em um ou outro aspecto, de acordo com o 

enfoque de cada pesquisador. Na literatura foram encontradas algumas 

classificações para o teletrabalho, seja quanto à localização espacial onde o trabalho 

é desenvolvido (escritório remoto, em casa, dentre outros), quanto ao horário de 

trabalho (integral ou parcial), ou ainda pelo tipo de relação empregado x empregador 

(contrato de trabalho ou autônomo). 

Vargas e Osma (2013) apresentam uma classificação espacial em três 

categorias: Teletrabalho em casa – endereço residencial como local de trabalho, 

estipulado em contrato com o empregador; Trabalho móvel – também conhecido 

como nômade ou itinerante, referindo-se a trabalhadores cujas atividades requerem 

deslocamentos frequentes, desenvolvendo-se a maior parte em lugares diferentes; e 

Trabalhos em telecentros – também chamado de escritório remoto, com recursos de 

telecomunicações e TI necessários para o desenvolvimento das atividades laborais. 

Para o presente estudo foi levado em consideração o conceito de 

teletrabalho como trabalho realizado em casa, em horário integral ou parcial, e por 

trabalhadores com contrato de trabalho com seu empregador. Esta escolha se deu 

pelo entendimento, a partir da revisão da literatura, de que esse fenômeno com 

estas configurações se enquadra na instituição federal de ensino superior escolhida 

para estudo. Portanto, a partir desse momento, o termo teletrabalho estará 

representado nesta pesquisa por este conceito. 

 

2.2 FATORES CRÍTICOS PARA O TELETRABALHO 

Alguns estudos encontrados na literatura buscam determinar quais os 

fatores críticos de sucesso significativos na adoção do teletrabalho pelas 

organizações. Mokhtarian e Salomon (1994) salientam que termos como 'fazer a 

diferença' e 'significativo' são subjetivos, e que a percepção do teletrabalho ser ou 

não uma estratégia bem-sucedida depende fortemente de expectativas prévias de 

cada indivíduo. Em outro estudo, os autores identificaram algumas restrições que 

podem potencialmente inibir a adoção do teletrabalho: falta de conhecimento sobre o 
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tema, trabalho não adaptável, falta de apoio da gerência, indisponibilidade de 

tecnologia e custo (MOKHTARIAN E SALOMON; 1996). Estes estudos apontam 

para fatores relacionados às tarefas realizadas no trabalho, às características 

pessoais dos trabalhadores, à estrutura organizacional da empresa e à tecnologia 

necessária para o teletrabalho, conforme descrito a seguir. 

O’Neill et al (2009) apontam que os preditores pessoais de sucesso para os 

teletrabalhadores tendem a cair em três categoria: capacidade de separar vida 

pessoal da profissional, capacidade de trabalhar sem supervisão constante e 

capacidade de superar a ameaça de isolamento. Sugerem ainda que a seleção de 

teletrabalhadores deve ser criteriosa por parte das organizações. Citam 

características de personalidade como sociabilidade e traços motivacionais como 

necessidade de autonomia e de realização e ressaltam que estes preditores foram 

relacionados à eficácia diferentemente para teletrabalhadores e não trabalhadores 

em seus estudos. Apontam ainda certos fatores situacionais (número de filhos, por 

exemplo) e de característica do trabalho (autonomia e complexidade) como 

importantes de serem considerados na implantação do teletrabalho ou no aumento 

da adoção deste. 

De acordo com a pesquisa de Vargas e Osma (2013), foram identificadas 

quatro principais causas relacionadas ao sucesso do teletrabalho, como se segue: 

 Requisitos legais – leva em consideração requisitos prévios necessários 

ao sucesso na implantação deste modelo de trabalho; 

 Tecnologia – ferramentas necessárias para desenvolver o teletrabalho; 

 Fator humano – conjuntos de características e competências pessoais e 

profissionais; 

 Organizacional – aspectos como o sistema formal de tarefas e relações 

hierárquicas presentes na organização. 

 

Turetken et al (2011) investigaram em sua pesquisa como algumas 

características relacionadas às pessoas e às tarefas impactam várias dimensões de 

sucesso do teletrabalho, antes de considerar a questão tecnológica. As variáveis 

investigadas pelos autores foram tempo de permanência no emprego atual, 

experiência de trabalho, habilidades de comunicação, independência da tarefa, 
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mensurabilidade das saídas do trabalho e variedade da tarefa. Essas variáveis 

foram consideradas pelos autores, segundo os mesmos, por serem identificáveis e 

mensuráveis. 

Na figura abaixo (Figura 1), foram consideradas as quatro dimensões dos 

fatores críticos de sucesso do teletrabalho (pessoas, tarefas, organização e 

tecnologia) encontradas na literatura e as possíveis áreas de sucesso (organização, 

sociedade e indivíduo) desse tipo de arranjo de trabalho. 

 

Figura 1: Dimensões dos fatores críticos de sucesso para o teletrabalho 

 

Fonte: Turetken et al (2011) 

 

A figura a seguir (Figura 2) destaca as variáveis (referentes às quatro 

dimensões de fatores críticos de sucesso do teletrabalho) escolhidas por Turetken et 

al (2011) para estudo em sua pesquisa. 
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Figura 2: Fatores críticos de sucesso para o teletrabalho 

 

Fonte: Adaptado de Turetken et al (2011) 

 

Turetken et al (2011), em sua pesquisa empírica, propuseram algumas 

hipóteses testáveis, visando identificar fatores de sucesso mensuráveis para o 

teletrabalho e como o sucesso do teletrabalho é construído. Adotaram, então, uma 

construção de sucesso baseada em três dimensões: performance percebida 

(qualidade do trabalho), produtividade percebida (quantidade de saídas do trabalho) 

e satisfação (recompensa afetiva do teletrabalhador nesse arranjo de trabalho). 

Como conclusão, os autores destacaram que o teletrabalho é um subproduto 

importante da chamada revolução da tecnologia de informação, sendo um 

significante contexto de comunicação profissional. E assim como em outras tantas 

aplicações de tecnologia nas organizações, boas práticas de gerenciamento, muito 

mais do que a própria tecnologia em si, irão eventualmente determinar o sucesso do 

teletrabalho. 

 

2.2.1 Fatores relacionados às tarefas 

Mokhtarian e Salomon (1994 e 1996) identificam a falta de adaptabilidade da 

tarefa, por ser espacialmente dependente, uma das mais fortes restrições para a 

adoção do teletrabalho. Salientam, porém, que esta dependência pode acabar 



25 
 

através do avanço tecnológico e que, tarefas, antes consideradas não adaptáveis ao 

teletrabalho, passam a ser capazes de serem realizadas remotamente. Nesse 

contexto, o titulo do trabalho não constitui um indicador confiável de que este seja 

teletrabalhável ou não, sendo fundamental conhecer o conteúdo do trabalho e como 

as tarefas que o compõem se desenvolvem em relação ao espaço físico. 

O’Neill et al (2009) afirmaram que o fato de uma pessoa teletrabalhar, 

provavelmente, possui relação com as características do trabalho que executa. E 

mencionam características como complexidade e autonomia das tarefas que 

compõem o trabalho como indicadores para avaliar a adaptabilidade ao teletrabalho. 

Para os autores, tarefas com baixa complexidade e grande autonomia são mais 

adaptáveis ao teletrabalho, pois tendem a ser independentes de outras tarefas e não 

necessitam feedback ou comunicação constantes. Afirmam que à medida que o 

trabalho aumenta em complexidade, o feedback torna-se cada vez mais importante 

para a tarefa ser concluída. A ampliação da autonomia acontece quando há maior 

controle individual do ritmo do trabalho e não há exigência de muita interação face a 

face entre os membros da organização. 

Olson (1983) realizou estudo exploratório em organizações com projetos 

piloto de teletrabalho. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 

teletrabalhadores e seus gerentes. Nesta pesquisa, algumas características das 

tarefas teletrabalháveis se destacaram. A primeira citada pela autora foi o requisito 

físico mínimo, onde equipamentos e espaço para a realização da tarefa não 

excediam um terminal e conexão telefônica. Outra característica citada foi entregas 

definidas, onde os trabalhos eram controláveis por saída em termos de resultados 

bem definidos. Em conjunto com esta característica, a autora citou também tarefas 

com marcos definidos, cujos teletrabalhadores mesmo que em projetos de longo 

prazo possuiam marcos intermediários com prazos facilmente definíveis. A 

necessidade de concentração exigida para a execução da tarefa também foi 

mencionada pela autora, com tarefas que exigem grau significativamente alto de 

concentração, por pelo menos um período do tempo, mais adaptáveis ao 

teletrabalho. E por fim, tarefas com necessidade relativamente baixa de 

comunicação, onde a comunicação pode ser particionada, ou seja, onde o 

teletrabalhador pode trabalhar, por períodos de tempo relativamente longos, com 

pouca ou nenhuma comunicação com o escritório central. Quando necessária, a 
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comunicação pode ser feita “em lote” durante o tempo em que o trabalhador está no 

escritório ou por telefone. 

Turetken et al (2011) encontraram em seus resultados que a baixa 

interdependência da tarefa afeta significativamente a produtividade do teletrabalho, 

sugerindo ainda que os gerentes devem considerar tal característica como fator 

crítico de sucesso, não optando por tarefas que estão fortemente interligadas a 

outras para serem executadas por teletrabalho. A seguir encontra-se o Quadro 2 

com os fatores críticos de sucesso relacionados às tarefas. Este quadro foi 

construído a partir da consolidação das referências de Turetken et al (2011), sendo 

acrescentados nos fatores críticos oriundos da pesquisa bibliográfica. O tamanho do 

quadro indica a complexidade do fenômeno do sucesso do teletrabalho. 

 

Quadro 2: Fatores críticos para o teletrabalho relacionados às tarefas 

Fatores Autores 

Complexidade de execução da tarefa O’Neill et al (2009) 

Dependência espacial para execução da tarefa 
Mokhtarian e Salomon (1994 e 1996); Olson 

(1983) 

Necessidade de concentração exigida para 
execução da tarefa 

Olson (1983) 

Entregas definidas (resultados bem definidos, 
controláveis e mensuráveis) 

Olson (1983), Bailey e Kurland (2002),Olson 
(1982), Zuboff (1982) 

Prazos definidos para os resultado (marcos 
definidos)s 

Olson (1983) 

Necessidade de comunicação para execução da 
tarefa 

Olson (1983) 

Interdependência de tarefas 

Fritz, Narasimhan e Rhee (1998), Baruch (2000), 
Humble, Jacobs e Van Sell (1995), McQuarrie 

(1994), Cote-O'hara (1993), Ford e Butts (1991), 
Bailey e Kurland (2002), Feldman e Gainey 

(1997), Kurland e Bailey (1999), Turetkenet al 
(2011) 

Previsibilidade das tarefas (tarefas com 
procedimentos estabelecidos e métodos bem 

conhecidos para execução) 

Fritz, Narasimhan e Rhee (1998); Ford e Butts 
(1991) 

Nível de autonomia requerido para execução da 
tarefa 

Ford e Butts (1991), O’Neill et al (2009) 

Fonte: A autora 

 

2.2.2 Fatores relacionados às pessoas 

Mokhtarian e Salomon (1994 e 1996) apontam alguns fatores relacionados 

às pessoas em seus estudos. Ambiente familiar, independência, deslocamento ao 
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trabalho, gênero e idade são alguns deles. Distrações por conflitos e interação com 

membros da família podem restringir a adoção do teletrabalho. Para a 

independência, citada como traço de personalidade que potencializa a utilização do 

teletrabalho, inclui características como iniciativa (capacidade de trabalhar sem 

supervisão em grande parte do tempo), empreendedorismo (estar no negócio para si 

mesmo), antisociabilidade (desejo de evitar pessoas), introversão (timidez, medo das 

pessoas) e misantropia (antipatia das pessoas). O deslocamento ao trabalho pode 

ser um motivador para a adoção do teletrabalho, quando este deslocamento é 

considerado longo, pesado (congestionamento) ou caro, por exemplo. Em se 

tratando de gênero, apontam uma preferência pelo teletrabalho por parte das 

mulheres, o que pode ser justificado, segundo os autores, por uma tentativa de 

conciliar trabalho profissional e doméstico, já que este último, muitas vezes, ainda 

recai sobre a responsabilidade do sexo feminino. 

Algumas características individuais, como a necessidade de orientação e 

supervisão constantes, podem afetar a produtividade de uma pessoa ao trabalhar 

em casa. A organização (tendência de buscar a ordem, particularmente no ambiente 

físico) também é uma característica individual necessária aos teletrabalhadores, já 

que uma das dificuldades de se trabalhar remotamente é adaptar-se à falta de 

estrutura. A diligência, tendência a trabalhar duro e persistir em tarefas, auxilia na 

adoção do teletrabalho, já que trabalhadores com essa característica são capazes 

de conciliar vida profissional e pessoal, além de conseguirem manter a produtividade 

mesmo com supervisão mínima (O’NEILL et al, 2009). 

No estudo de Olson (1983) foram apontadas algumas características 

individuais dos teletrabalhadores capazes de potencializar o sucesso da adoção 

deste arranjo de trabalho. A autora cita: 1 – Automotivação e autodisciplina: aponta a 

rotina estrita e horário relativamente estuturado como indicadores para 

trabalhadores com estas características; 2 – Requisitos familiares; 3 – Poucos 

contatos sociais além do trabalho e da família: apesar dessa não ser uma 

característica considerada universal pela autora, sugere que trabalhadores que se 

sentem bem sozinhos tendem a trabalhar em casa com sucesso com relativamente 

pouco ajustes. 

Turetken et al (2011) encontraram em seus resultados que a experiência 

profissional do teletrabalhador é um fator crítico determinante no sucesso do 

teletrabalho. Em contrapartida, o tempo de serviço na empresa atual não afeta o 
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sucesso do teletrabalho, a não ser quando visto pela ótica da satisfação do 

teletrabalhador. Esse resultado pode ser explicado, segundo os autores, pois 

indivíduos com pouco tempo de empresa tendem a estar menos satisfeitos quando 

teletrabalham visto que ainda não estão familiarizados com a organização e suas 

respectivas expectativas, gerando preocupação extra quanto a se estão lidando com 

suas responsabilidades adequadamente. 

Turetken et al (2011) sugeriram com seus resultados que teletrabalhadores 

com melhores habilidades de comunicação ficam mais satisfeitos com o teletrabalho, 

porém a habilidade de comunicação não possui impacto na performance e 

produtividade do teletrabalhador. Para esse resultado os pesquisadores ressaltaram 

que é possível que as características dos meios de comunicação utilizados podem 

moderar o relacionamento entre as habilidades de comunicação e o sucesso do 

teletrabalho. Dado um ambiente de comunicação ativado com tecnologias como 

mensagem instantânea e Twitter, por exemplo, que são ricos em alguns aspectos 

(ex.: feedback imediato), mas limitados em outros (ex.: tamanho da mensagem), 

boas habilidades de comunicação devem ser redefinidas como as que vão de 

encontro às características da aplicação de comunicação utilizada, ao invés de ser 

intrínseco ao trabalhador. 

O Quadro 3 apresenta os fatores críticos de sucesso, encontrados na 

literatura, relacionados às pessoas. 
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Quadro 3: Fatores críticos para o teletrabalho relacionados às pessoas 

Fatores Autores 

Ambiente familiar 
Mokhtarian e Salomon (1994 e 1996); Olson 

(1983), Neufeld e Fang (2005), Dixon e Webster 
(1998) 

Independência 
Mokhtarian e Salomon (1994 e 1996) 

O’Neill et al (2009) 

Deslocamento ao trabalho Mokhtarian e Salomon (1994 e 1996) 

Idade Mokhtarian e Salomon (1994 e 1996) 

Diligência (tendência em trabalhar duro e 
persistir em tarefas) 

O’Neill et al (2009) 

Capacidade de organização pessoal O’Neill et al (2009) 

Experiência profissional Turetken et al (2011) 

Tempo de serviço na organização Turetken et al (2011) 

Habilidade de comunicação 
Turetken et al (2011), Olson (1983), Pearlson e 

Saunders (2001) 

Gênero 
Fang e Neufeld (2005), Mokhtarian e Salomon 

(1994 e 1996) 

Experiência em trabalho remoto Higgins, Hulland e Staples (1999) 

Autodisciplina Olson (1983) 

Automotivação Olson (1983) 

Familiaridade com a cultura organizacional 
Ford e McLaughlin (1995), Raghuram, Wiesenfeld 
e Garud (2000), Wiesenfeld, Raghuram e Garud 

(2001) 

Flexibilidade Peters, Tijdens e Wetzels (2004) 

Habilidade de planejamento individual 

Olson (1983), Dixon e Webster (1998), Ford e 
Butts (1991), Ford e McLaughlin (1995), 

Raghuram, Wiesenfeld e Garud (2000), Hartman, 
Stoner e Arora (1992), Raines e Lathers (2001) 

Necessidade de interação social 
Cote-O'hara (1993), Ford e Butts (1991), Ford e 

McLaughlin (1995), Olson (1983) 

Habilidade de gerenciamento de tempo 
Cote-O'hara (1993),  Ford e Butts (1991), Ford e 

McLaughlin (1995) 

Escolha voluntária para o teletrabalho 
Cote-O'hara (1993),  Ford e Butts (1991), Ford e 

McLaughlin (1995) 

Fonte: A autora 

 

2.2.3 Fatores relacionados à tecnologia 

Um ponto encontrado na literatura como de importância para o sucesso da 

implantação do teletrabalho é a clara definição de quem se reponsabilizará e arcará 

pelo custo dos equipamentos, tecnologia e ambiente de trabalho na casa do 

trabalhador. Mokhtarian e Salomon (1994) destacam que nem todo teletrabalho 

requer tecnologia sofisticada. Ainda assim, para os trabalhos remotos que 

necessitam de equipamentos de ponta, como por exemplo, transmissão de dados 

em alta velocidade, videoconferência ou outras aplicações de banda larga, deve-se 

verificar a possibilidade e custo de fornecer tais equipamentos / ferramentas na casa 
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do teletrabalhador, já que podem dificultar ou inviabilizar a adoção do trabalho 

remoto. A viabilidade financeira deve ser avaliada de forma cautelosa, visto que, 

mesmo para trabalhos com tecnologias pouco avançadas, os recursos necessários 

podem ser demasiadamentes custosos para o empregado ou mesmo para a 

organização (como chamadas telefônicas ou espaço físico e computadores para a 

realização do teletrabalho, por exemplo). 

Ansong e Boateng (2018) realizaram estudo baseado no modelo Tecnologia 

– Organização – Ambiente, utilizado para avaliar a adoção de inovações 

tecnológicas pelas organizações. A aplicação da pesquisa ocorreu, através de 

entrevistas, no estudo de caso na Ericsson Gana, empresa que adota o teletrabalho. 

Entre suas descobertas está o contexto da tecnologia como fator crítico para a 

adoção do teletrabalho, onde afirmam que a disponibilidade de dispositivos 

eletrônicos suportam a prática e que a utilização de tecnologias avançadas de 

comunicação impacta na satisfação e produtividade dos teletrabalhadores. 

Turetken et al (2011) encontraram em seus resultados indicação forte de que 

os meios de comunicação possuem ligação direta com o sucesso do teletrabalho. 

Sugerem então o fornecimento de mídia adequada para os teletrabalhadores. Como 

implicação, salientam que as organizações devem avaliar periodicamente as 

percepções dos teletrabalhadores quanto à tecnologia e devem avaliar seus 

investimentos em infraestrutura tecnológica e aplicações de forma a aumentar a 

qualidade percebida das mídias organizacionais. 

O Quadro 4 apresenta os fatores críticos de sucesso, encontrados na 

literatura, relacionados à tecnologia. 
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Quadro 4: Fatores críticos para o teletrabalho relacionados à tecnologia 

Fatores Autores 

Utilização de tecnologia de informação 
para execução das tarefas 

Mokhtarian e Salomon (1994), Staples, Hulland e 
Higgins (1999), Ansong e Boateng (2018), Watson 

(2000), Turetken (2011) 

Largura da banda de comunicação 
Ford e McLaughlin (1995), Mokhtarian e Salomon 

(1994) 

Configuração do equipamento Ford e McLaughlin (1995) 

Capacidade de segurança da 
informação 

Ford e McLaughlin (1995) 

Capacidade de vídeo conferência Cote-O'hara (1993), Mokhtarian e Salomon (1994) 

Fonte: A autora. 

 

2.2.4 Fatores relacionados à estrutura organizacional 

Mokhtarian e Salomon (1994 e 1996) verificaram que a falta de apoio do 

gerente direto ao teletrabalho é uma barreira para a adoção, ainda que o 

empregador aprove este tipo de modalidade de trabalho. Relatam ainda que, para 

empresas públicas americanas, o apoio ao teletrabalho tende a ser maior do que 

para empresas privadas (sua pesquisa foi realizada com empregados do governo da 

cidade de San Diego) devido às políticas públicas. E que grandes organizações são 

menos propensas a permitir o teletrabalho quando comparadas a pequenas 

empresas. Justificam tal afirmação baseados nas características de maior 

flexibilidade, competitividade e tomada de risco das empresas menores. 

Para as organizações, o teletrabalho traz desafios, como a mudança da 

cultura e da estrutura organizacional, passando a lidar com duas modalidades 

distintas de trabalho. Formas de manter o trabalhador a distância integrado à 

organização passam a ser refletidas, visto aos espaços e tempos de interação 

reduzidos do teletrabalhador, podendo ocasionar seu isolamento social (COSTA, 

2013). 

A seguir encontra-se o Quadro 5 com os fatores críticos de sucesso 

relacionados à organização. 
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Quadro 5: Fatores críticos para o teletrabalho relacionados à estrutura organizacional 

Fatores Autores 

Tamanho da organização (número de 
funcionários) 

Mokhtarian e Salomon (1994 e 1996) 

"Centralidade" (uma medida de 
quantos contatos diretos um 

teletrabalhador tem com outras 
pessoas na organização) 

Belanger, Collins e Cheney (2001) 

Frequência de reuniões agendadas Fritz, Narasimhan e Rhee (1998) 

Velocidade de implementação de 
arquitetura tecnológica confiável 

Watad e Disanzo (2000) 

Velocidade de resolução de problemas 
tecnológicos e de pessoal 

Watad e Disanzo (2000) 

Suporte da gerência 
Watad e Disanzo (2000), Mokhtarian e Salomon (1994 

e 1996) 

Fornecimento de treinamento para 
teletrabalhar 

Watad e Disanzo (2000), Staples, Hulland e Higgins 
(1999) 

Utilização de softwares especializados 
de teletrabalho 

Watad e Disanzo (2000) 

Disponibilidade de infraestrutura de 
suporte para o teletrabalhador 

Pearlson e Saunders (2001) 

Fonte: A autora. 

 

2.3 BASE LEGAL 

A primeira legislação regulamentando o teletrabalho no Brasil foi a Lei nº 

12.551/2011, que alterou o art. 6º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

equiparando os efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios telemáticos e 

informatizados à exercida por meios pessoais e diretos. Recentemente, em 13 de 

julho de 2017, entrou em vigor a Lei nº 13.467, regulamentando o teletrabalho em 

organizações privadas no Brasil. Nesta lei, a formalização do vínculo trabalhista se 

dá por contrato individual, que especifica as tarefas a serem desenvolvidas e a 

responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos de 

tecnologia da informação e comunicação e mobiliário adequado à execução remota 

do trabalho, além de definir critérios de reembolso das despesas suportadas pelo 

empregado. Parte deste contrato trata do termo de responsabilidade do trabalhador 

quanto às questões de segurança e saúde do trabalho, se comprometendo a seguir 
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às instruções fornecidas pelo empregador de forma a evitar doenças e acidentes de 

trabalho (PLANALTO, 2017). 

No âmbito da administração pública brasileira, ainda não há lei aprovada 

regulamentando o teletrabalho no setor público. O projeto de lei nº 2723/15, que 

autoriza órgãos públicos federais a implantar o sistema de trabalho remoto em 

tarefas onde os resultados podem ser efetivamente mensurados ainda está em 

tramitação para aprovação. 

Recentemente, em 31 de agosto de 2018, o Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MP) publicou a Instrução Normativa (IN) nº 1, 

estabelecendo orientações para a implantação do Programa de Gestão pelos órgãos 

públicos integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec). 

Esta Instrução Normativa cria procedimentos e critérios gerais para a dispensa do 

controle de frequência dos servidores participantes do programa, com a 

implementação do teletrabalho de forma facultativa à Administração Pública, 

ocorrendo em função da conveniência e interesse do serviço público. Alguns dos 

critérios para a implantação, conforme a IN, são de atividades mensuráveis, além da 

obrigatoriedade de avaliação da produtividade e dos resultados das unidades que 

optarem por adotar o programa. São previstas três modalidades: semipresencial (o 

servidor público executa suas atrbuições funcionais parcialmente fora das 

dependências da unidade em alguns dias por semana ou em turnos por dia), 

teletrabalho (o servidor público executa suas atribuições funcionais integralmente 

fora das dependências da unidade) e por tarefa (o servidor público executa tarefa 

determinada e com prazo definido fora das dependências da unidade). 

O Quadro 6 apresenta um comparativo entre os setores público e privado no 

que tange ao praticado para o teletrabalho. 
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Quadro 6: Quadro comparativo do teletrabalho no setor público e no setor privado 

 Setor Público Setor Privado 

INSTRUMENTO 
FORMALIZADOR 

Termo de Adesão ou instrumento 
administrativo congênere. 

 Contrato individual de trabalho 
sujeito a livre pactuação, 
respeitadas as normas 

trabalhistas obrigatórias. 

ADESÃO 

Requerimento facultativo por parte 
do trabalhador. Autorização 

discricionária e dependente de 
interesse público, por parte da 
Administração. Assinatura de 

termo de adesão. 

Pactuada livremente entre os 
interessados e convencionada no 

contrato de trabalho. 

PRIORIDADE NA 
DESIGNAÇÃO 

Pessoas com deficiência; 
trabalhadores com redução de 
jornada por motivo de saúde; 

servidoras gestantes ou lactantes; 
servidores cujos filhos contem 

com até vinte e quatro meses de 
vida. 

A norma não designa pessoas 
com prioridade. Há, no entanto, 
cotas a serem observadas pelas 
empresas privadas, dentre elas a 

dos aprendizes e das pessoas 
com deficiência 

RESTRIÇÕES PARA 
PARTICIPAÇÃO 

Foram encontradas restrições 
referentes a trabalhadores: em 
estágio probatório; que tenham 

subordinados; que sofreram 
penalidade disciplinar; que 

realizam atendimento ao público; 
limitação de participantes por 

setor. 

Mediante análise de perfil do 
trabalhador. No campo trabalhista 

predomina a subjetividade na 
seleção e contratação do 

trabalhador. 

INFRAESTUTURA 
INDIVIDUAL 

Provida pelo trabalhador (regra). Responsabilidade pelo custeio 
será negociada entre as partes e 

prevista em contrato. 

PLANO DE TRABALHO 
Obrigatório (regra). 

Facultativo. 

METAS DE 
PRODUTIVIDADE 

Superiores em pelo menos 15% à 
dos trabalhadores presenciais 
(regra). Acompanhadas pela 

chefia imediata. O alcance das 
metas equivale ao cumprimento 

da respectiva jornada de trabalho. 

Normalmente iguais às do 
trabalhador presencial. Não há 
nas leis trabalhistas um limite 

máximo de estipulação de metas. 
O excesso pode caracterizar 
abuso de poder de comando, 

dando ensejo à rescisão indireta 
do contrato. 

MONITORAMENTO E 
CONTROLE 

Mediante relatório. Periodicidade 
variável. 

Na forma do contrato e dos 
regulamentos empresariais. 

RISCOS 
ERGONÔMICOS 

Transferência dos riscos ao 
trabalhador mediante a assinatura 
de declaração de concordância. 

Transferência dos riscos ao 
trabalhador mediante a assinatura 
de declaração de concordância. 

Fonte: Heringer (2017) 

 

2.4 TELETRABALHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

Segundo o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (2018), 

alguns órgãos da administração pública já possuem pilotos de implantação de 

teletrabalho, dentre eles o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da 
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União (CGU), o Ministério da Justiça (MJ), a Advocacia Geral da União (AGU), entre 

outros. 

O Tribunal de Contas da União (TCU), através da portaria nº 139, de 9 de 

março de 2009, foi um dos primeiros órgãos administrativos a permitir a realização 

de teletrabalho, fundamentando a adoção no cumprimento do princípio constitucional 

da eficiência, necessidade de maior produtividade na tramitação de processos e a 

possibilidade de redução de custos operacionais. 

Em 20 de abril de 2012, pela portaria nº 947, e posteriormente pela portaria 

nº  2.383, de 13 de julho de 2017, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), 

regulamentou a realiazação de atividades, tarefas e atribuições na modalidade de 

teletrabalho, por servidores das carreiras de auditoria, mediante critérios definidos 

em plano de trabalho individual e indicadores de produtividade. 

Baseado no princípio constitucional da eficiência na administração pública, 

possibilidade de aumento de produtividade, redução de custos operacionais, direito 

subjetivo dos cidadãos à razoável duração dos processos, utilização do sistema 

eletrônico de informações (SEI), do sistema de gerenciamento de atividades (SGA) e 

do sistema de produtividade fiscal (SPF), sistemas estes que permitem a 

mensuração da produtividade dos servidores lotados na Secretaria Municipal de 

Finanças e Desenvolvimento, o Município de São Paulo, em 26 de agosto de 2015, 

autorizou, através do Decreto nº 56.370, a prática de teletrabalho nesta Secretaria. 

No Superior Tribunal Federal (STF), a Resolução nº 568, de 5 de fevereiro 

de 2016, deu início ao projeto piloto de teletrabalho naquele órgão. Um dos 

argumentos motivadores para a autorização da utilização dessa forma de trabalho 

foi a implantação do processo eletrônico judicial e administrativo, possibilitando a 

realização do trabalho remoto com o uso de tecnologias de informação e 

comunicação. 

Com a Resolução nº 227, de 15 de junho de 2016, o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) passou a adotar o teletrabalho. 

O Ministério da Justiça e Cidadania (MJC), do Poder Executivo Federal, 

regulamentou o teletrabalho com a Portaria nº 947, de 5 de outubro de 2016. A 

viabilidade do trabalho remoto foi reconhecida, dentre outros fatores, pela utilização 

do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para tramitação eletrônica de 

processos. 
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Em 07 de outubro de 2016 foi publicada a Portaria nº 57.301, da 

Universidade Federal Fluminense - UFF, com o objetivo de modernizar o regime de 

trabalho na Instituição, incluindo a possibilidade de trabalho remoto como uma das 

formas de flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico-

administrativos. Nesta Instituição, há um cenário de discussão quanto à flexibilização 

da jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos. A jornada de trabalho 

dos servidores da Administração Pública Federal é definida pelo Regime Jurídico 

Único - RJU (Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990) e regulamentada pelo 

Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995. Neste decreto a determinação é pela 

carga horária de 40 horas semanais, com abertura para exceção à regra nos casos 

em que os serviços exijam atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em 

período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao 

público ou trabalho no período noturno, ficando à cargo do dirigente esta 

flexibilização. Na Instituição há uma jornada de trabalho diferenciada, não 

regulamentada, sem solução por mais de três décadas, fruto de um arranjo informal 

estabelecido em consequência de uma greve realizada em 1982. Neste contexto, os 

órgãos de controle vêm regulando e atuando mais ativamente frente às instituições 

federais de ensino superior quanto à esta questão, trazendo a necessidade da 

jornada de trabalho ser transparente e plenamente auditável perante os órgãos de 

controle e a sociedade. Com tal finalidade, foi criada uma Comissão de 

Flexibilização na Instituição que, num primeiro momento, possui a missão de apurar 

quais casos se enquadram na exceção do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 

1995. Num segundo momento, esta mesma Comissão apurará quais casos se 

enquadram na Instrução Normativa 01, de 31 de agosto de 2018, do Ministério do 

Planejamento, utilizando o teletrabalho como forma de flexibilização da jornada de 

trabalho. 

O Estado de São Paulo publicou, em 27 de junho de 2017, o Decreto nº 

62.648, regulamentando o teletrabalho na administração direta e autárquica dessa 

unidade federativa. O Decreto cita como objetivos da adoção, dentre outros, o 

aumento da produtividade, a eficiência e efetividade dos serviços prestados à 

sociedade, a redução dos custos operacionais para a administração pública e a 

diminuição de emissão de poluentes. 

A Resolução Presi 6323305 foi assinada em 10 de julho de 2018 pelo 

presidente do Tribunal Regional Federal da 1a Região instituindo o teletrabalho no 
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âmbito da Justiça Federal. Com adesão facultativa, será restrito às atividades 

mensuráveis para avaliação do desempenho dos servidores. 

O Ministério da Agricultura e Pecuária realiza experiência piloto de 

teletrabalho com a assinatura da Portaria nº 1.354, em 16 de agosto de 2018. É 

prevista a obrigatoriedade de produtividade de, pelo menos, 20% superior do 

teletrabalhador quando comparado ao mesmo trabalho realizado nas dependências 

do ministério. A utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) foi apontada 

como uma das ferramentas que possibilitaram a iniciativa de utilização do 

teletrabalho. 

Todas essas experiências citadas anteriormente através de projetos piloto 

de teletrabalho na administração pública brasileira indicam uma possibilidade de 

adesão a esta modalidade de trabalho, ainda que não haja até o momento uma lei 

geral de regulamentação do teletrabalho no setor público. Para tal, os órgãos 

públicos lançam mão de normas de direito administrativo - decretos, resoluções, 

portarias e instruções - de forma a disciplinar o teletrabalho neste setor, em sua 

grande maioria baseados no princípio da eficiência contido na Constituição Federal 

Brasileira, ou mesmo buscando redução de custo para a administração pública. 

 

 2.5 ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS REGULATÓRIOS DE TELETRABALHO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

Este tópico visa apresentar alguns instrumentos regulatórios sobre 

teletrabalho já utilizados na administração pública brasileira, analizando-os de forma 

a levantar as variáveis utilizadas quanto à mensuração das tarefas, quais os 

servidores e atividades que podem ser executadas através de teletrabalho, 

produtividade, controle, e responsabilidade quanto à infraestrutura tecnológica. No 

quadro (Quadro 7) a seguir é apresentado o consolidado. 
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Quadro 7: Quadro comparativo dos instrumentos regulatórios 

 
Regras 
gerais 

Produtividade Vedações 
Infraestrutura 
tecnológica 

Monitoramento 
da jornada 

AGU 
PORTARIA 
Nº 45, DE 

07 DE 
DEZEMBRO 

DE 2016 

Facultativo; 
Solicitação 

formal; Termo 
de 

compromisso; 
Mínimo de 1 

ano 
ininterrupto 
no Órgão; 
máximo de 

50% da força 
de trabalho; 
ciclo bienal. 

15% a mais 
do que o 
serviço 

presencial / 
avaliação 
semestral 

Estar em estágio 
confirmatório; 
Ocupante ou 
substituto em 

cargo em 
comissão, função 

comissionada, 
função gratificada 
ou assemelhados; 

já ter sido 
excluído do 

trabalho remoto 
por 

descumprimento 
dos deveres. 

Custos e 
responsabilidade 

por conta do 
Servidor. 

Monitoramento 
do sistema 
SAPIENS 

TCU 
PORTARIA-
TCU Nº 233, 

DE 21 DE 
AGOSTO 
DE 2018. 

Máximo de 
40% da força 
de trabalho 
da unidade; 

ciclo 
semestral. 

Superior ao 
serviço 

presencial / 
avaliação 
semestral 

Conceito inferior a 
"A" na avaliação 
de desempenho 
profissional; em 

estágio 
probatório; função 
de confiança de 

natureza direção; 
sindicância ou 

processo 
disciplinar com 

culpabilidade nos 
últimos 24 meses.  

Custos e 
responsabilidade 

por conta do 
Servidor. 

- 

SRFB 
PORTARIA 

RFB Nº 
2383, DE 13 
DE JULHO 
DE 2017 

Facultativo; 
Solicitação 

formal; Plano 
de trabalho; 
Duração de 
no mínimo 6 
e no máximo 

24 meses;  

15% a mais 
do que o 
serviço 

presencial / 
avaliação 
trimestral 

Estágio 
probatório; 

atividades com 
presença física 
indispensável; 
nomeado ou 

designado para 
cargo ou função 

de chefia na RFB; 
sindicância ou 

processo 
disciplinar com 

culpabilidade nos 
últimos 24 meses; 

já ter sido 
excluído do 

trabalho remoto 
por não 

atingimento de 
metas. 

Custos e 
responsabilidade 

por conta do 
Servidor. 

- 

     Continua 
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     Conclusão 

 
Regras 
gerais 

Produtividade Vedações 
Infraestrutura 
tecnológica 

Monitoramento 
da jornada 

CGU 
PORTARIA 
Nº 1730, DE 

27 DE 
SETEMBRO 

DE 2016 

Máximo de 
20% dos 

servidores da 
unidade. 

Superiores às 
metas 

previstas 
para as 
mesmas 

atividades em 
execução nas 
dependências 

físicas do 
órgão. / 

Avaliação 
trimestral. 

Ocupantes de 
cargo em 

comissão do 
Grupo-Direção e 
Assessoramento 

Superiores – 
DAS ou de 

Natureza Especial 
ou de função 

gratificada; que 
tenham sido 

apenados em 
procedimento 
disciplinar nos 

dois anos 
anteriores à 

data de 
solicitação para 

participar do 
PGD; com menos 
de seis meses de 

exercício na 
unidade 

organizacional 

Custos e 
responsabilidade 

por conta do 
Servidor. 

- 

IFSP 
PORTARIA 
Nº 4011, DE 

12 DE 
DEZEMBRO 

DE 2018 

Facultativa; 
Acordo 

formal; Termo 
de adesão  

Avaliação 
anual 

Contraindicação 
por motivo de 

saúde 
comprovada em 
perícia médica; 
não disponham 

de recursos 
tecnológicos 
necessários. 

Custos e 
responsabilidade 

por conta do 
Servidor. 

- 

Fonte: A autora 

 

Segundo Dalloul (2018), o princípio da eficiência é citado na Constituição 

Brasileira, regendo a administração pública. Para tanto, a possibilidade de 

teletrabalho no setor público fica atrelada aos casos onde há a possibilidade de 

medir a produtividade dos servidores. Pode-se observar que muitos instrumentos 

normativos tratam o teletrabalho como vantagem a ser concedida ao servidor por 

exigir contraprestação, e não como uma mera forma de prestação de serviço. O 

regime de teletrabalho no serviço público destoa da regulamentação desta 

modalidade de trabalho encontrada na CLT para o setor privado (seja pela exigência 

de maior produtividade, ou por repassar os custos da infraestrutura necessária). 
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta o tipo de pesquisa, o estudo bibliométrico - processo 

de formação do portfólio inicial de materiais utilizados na revisão bibliográfica, o 

objeto de estudo, além do instrumento e do procedimento de investigação. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Tomando-se como referência a classificação adotada por Vergara (2007), 

considerando dois critérios básicos, determinou-se o tipo de pesquisa a ser 

desenvolvida nesse trabalho (quantos aos fins e quanto aos meios). 

A presente pesquisa classifica-se como descritiva quanto aos seus fins, de 

acordo com a divisão proposta pela autora, visto procurar demonstrar se há ou não a 

ocorrência de um determinado fenômeno, e por expôr características de 

determinada população. 

Quanto aos meios, classifica-se como pesquisa bibliográfica, pesquisa de 

campo e estudo de caso. Segundo Vergara (2007), a pesquisa bibliográfica fornece 

base para análise de qualquer outro tipo de pesquisa, por fazer um estudo 

sistematizado em materiais que podem ser acessados pelo público em geral. A 

pesquisa de campo possuiu caráter qualitativo para o desenvolvimento do método 

de identificação de atividades teletrabalháveis. Como estudo de caso, Yin (2005) 

afirma ser uma estratégia capaz de proporcionar ao pesquisador o entendimento de 

fenômenos que estejam ocorrendo em algum contexto da vida real. 

 

3.2 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

O estudo bibliométrico compreende a fase da pesquisa onde o referencial 

teórico é construído. O processo se inicia com a pesquisa em livros, sites e teses 

nacionais sobre o tema de modo a identificar nesses materiais, além do seu 

conteúdo, possíveis palavras-chave e a bibliografia utilizada na sua elaboração. Nos 

próximos itens foram detalhados os processos de busca, seleção e análise de 
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artigos científicos sobre o tema, a fim de formar um portfólio base para 

desenvolvimento das etapas seguintes. 

Com base nos trabalhos de Lacerda (2012), de Costa (2010) – Modelo para 

Webibliomining e Ensslin et al (2010) - processo Proknow-c 

(KnowledgeDevelopmentProcess – Construtivist) foi realizado o levantamento e 

seleção do grupo de artigos que serviram de suporte deste trabalho. Seguem as 

etapas utilizadas, com referência nos modelos dos trabalhos descritos acima, 

ressaltando-se que algumas adaptações foram necessárias para adequação à 

presente pesquisa. 

 

3.2.1 Definição da amostra 

A amostra da presente pesquisa foi selecionada na base Scopus, acessada 

pelo portal de periódico da Capes no mês de abril de 2018. A escolha desta base 

levou em consideração o elevado número de artigos indexados por ela, a facilidade 

de entendimento dos seus recursos e a capacidade de administração dos dados. 

 

3.2.2 Palavras-chave 

Conforme Lacerda (2012), a definição das palavras-chave faz parte do 

processo seletivo dos artigos, por constituir o primeiro filtro feito pelo pesquisador. 

De acordo com o tema proposto as seguintes palavras-chave (Quadro 8) foram 

escolhidas: 
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Quadro 8: Palavras-chave 

Inglês Português 

Telecommuting orTelework Teletrabalho 

Producitvity Produtividade 

Task Tarefa 

Public service Serviço público 

Process Processo 

Control Controle 

Feasibility Viabilidade 

Work characteristics Características do trabalho 

Telecommuting suitability Adequação ao teletrabalho 

Evaluation Avaliação 

Fonte: a autora 

Estas palavras-chave foram escolhidas após a leitura de vários trabalhos 

(teses, livros e textos da internet) selecionados através de levantamentos feitos no 

momento de escolha do tema e no início da revisão da literatura por terem sido 

percebidas como aquelas com maior aderência com a pesquisa e maior frequência 

de utilização pelos autores lidos. 

 

3.2.3 Seleção dos artigos base com tema teletrabalho 

Após a escolha das palavras-chave e da base a ser consultada, foram 

adotados vários procedimentos para identificar os artigos alinhados com o tema da 

pesquisa e que formariam o conjunto de partida. O processo procurou, inicialmente, 

localizar os artigos e autores mais citados acerca do tema teletrabalho. No segundo 

momento, a combinação das palavras-chave visou identificar artigos relacionados ao 

tema com outras visões e mais recentes possíveis. Neste período foram criados 

alertas na base de dados Scopus, para facilitar o acesso às novidades sobre o tema. 

As pesquisas foram realizadas em abril de 2018, na base Scopus, através do portal 

Capes e obedeceram aos seguintes critérios: 
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a) A busca foi realizada na modalidade “pesquisa básica”; 

b) Os primeiros termos pesquisados foram “telecommuting” or “telework” e 

a busca por tipo de pesquisa escolhido foi por “Article title, Abstract, 

Keyword”, desta forma o sistema fez a procura por título, palavras-chave 

e resumo dos artigos; 

c) No campo tempo estipulado, não foi estipulado nenhum período 

específico para a busca das publicações, dessa forma, o retorno da 

pesquisa englobou todos os resultados possíveis na coleção principal da 

Scopus até o dia de consulta à base. Esta etapa retornou 1606 

resultados; 

d) Um refinamento foi realizado por tipo de documento, com busca 

somente por artigos, o que resultou em 998 artigos; 

e) Em seguida, a busca dos artigos foi refinada mais uma vez, agora por 

área de pesquisa, com vistas a englobar apenas as áreas de interesse. 

Este último refinamento foi feito, devido ao fato do tema estar vinculado 

a áreas muito específicas, principalmente da saúde, que não é foco 

desta pesquisa. Ao excluir a área de saúde, o sistema retornou 896 

artigos. 

 

Com base nestes artigos foi feita a análise de alguns resultados utilizando os 

recursos que a própria base Scopus fornece. Esta análise serviu para ter-se uma 

visão de como o tema vem sendo tratado e, principalmente, para dar suporte à 

revisão bibliográfica (Gráficos 1, 2, 3 e 4). Os gráficos a seguir demonstram os 

autores que mais publicaram sobre o tema, os principais periódicos que mais 

publicaram sobre teletrabalho, o número de publicações por ano e os países que 

mais tratam do assunto. 

Os autores e países que mais publicaram sobre teletrabalho estão no 

continente europeu e norte americano, sendo que o periódico com mais artigos 

publicados, o New Technology Work And Employment, é do Reino Unido. Nota-se 

também, através dos gráficos, que houve um número crescente de publicações 

sobre teletrabalho até o ano de 1999, com mudança de patamar, e desde então a 

frequência de publicações anuais vem variando principalmente entre 20 e quase 40 

artigos, sem crescimento ou redução observável. 
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Gráfico 1: Autores com mais publicações sobre teletrabalho. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da base Scopus. 

 

Gráfico 2: Periódicos com mais publicações sobre teletrabalho. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da base Scopus. 
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Gráfico 3: Número de publicações sobre teletrabalho por ano 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da base Scopus. 

 

Gráfico 4: Países com mais publicações sobre teletrabalho 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da base Scopus. 

 

Tomando-se como base os 896 artigos obtidos como resposta, foi realizado 

o levantamento do número de citações, uma facilidade proporcionada pela base 

Scopus. Esse método foi aplicado nesse momento para levantar quais eram os 
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artigos e autores com mais impacto acerca do tema. Nesta pesquisa, outras formas 

de levantamento foram feitas para chegar ao portfólio inicial de artigos, conforme 

descrito a seguir. 

 

3.2.4 Seleção de artigos com combinação de palavras-chave 

 

a) As palavras-chave foram combinadas (Quadro 9), seguindo também o 

critério de pesquisa na base por “Article title, Abstract, Keyword”; 

 
Quadro 9: Combinação de palavras-chave 

Combinação das Palavras-chave 

P2: Título = (telework) OR (telecommuting) AND Título = (producitvity)  

P3: Título = (telework) OR (telecommuting) AND Título = (task) 

P4: Título = (telework) OR (telecommuting) AND Título = (public service) 

P5: Título = (telework) OR (telecommuting) AND Título = (government) 

P6: Título = (telework) OR (telecommuting) AND Título = (process) 

P7: Título = (telework) OR (telecommuting) AND Título = (control) 

P8: Título = (telework) OR (telecommuting) AND Título = (feasibility) 

P9: Título = (telework) OR (telecommuting) AND Título = (“work characteristics”) 

P10: Título = (“telecommuting suitability”) OR (“telework suitability”) 

P11: Título = (telework) OR (telecommuting) AND Título = (evaluation) 

Fonte: Adaptado de Lacerda (2012). 

b) Os critérios de refinamento foram os mesmos para tipo (artigo) de 

documento e áreas de interesse 

c) Os resultados das pesquisas foram esquematizados, importados e 

salvos; 

d) No gerenciador de referências todos os 1268 artigos resultantes da 

etapa de busca foram sistematicamente analisados. Inicialmente foi 

verificada a duplicidade de artigos. Deste procedimento resultou a 



47 
 

eliminação de 372 artigos em duplicidade e o banco de dados ficou com 

896 artigos; 

e) O próximo passo foi verificar o alinhamento dos títulos; 

f) Foram eliminados 585 artigos cujos títulos não estavam alinhados com o 

tema; 

g)  A seguir foi feita a verificação de alinhamento dos resumos com o tema 

da pesquisa; 

h) 208 artigos cujos resumos não estavam alinhados foram descartados; 

i) Esse processo denominado fase de filtros (Figura 3) resultou em 103 

artigos. 

 

Figura 3: Processo de seleção de artigos– Filtros 

 

Fonte: a autora 

 

Esses artigos formaram o grupo de partida para a revisão da bibliografia. 

Os periódicos com maiores números de publicações, bem como os autores 

foram monitorados regularmente para que as publicações mais recentes acerca do 

tema me fossem de imediato informado pela base scopus. Houveram indicações de 
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novos artigos pela base, porém os mesmos não foram incorporados à revisão 

bibliográfica, visto títulos e resumos não estarem alinhados com o tema. 

Outro recurso utilizado para receber informações mais recentes de 

pesquisas sobre o tema foi o alerta da base Scopus, através do qual foram 

recebidos vários e-mails informando novos artigos. Embora muitos deles ainda não 

estivessem disponíveis na íntegra, foram importantes para obter informações de 

como o tema estava sendo tratado, de maneira mais prática. 

Após selecionar os 103 artigos, esse material foi incorporado aos outros 

(livros e teses nacionais pesquisados no início do trabalho). A partir daí procedeu-se 

a separação de todo o material encontrado pelos assuntos que integraram os 

capítulos e que serviram de referência. Levando-se em conta que esse foi o material 

inicial, durante o período de escrita desta dissertação alguns artigos foram 

abandonados da pesquisa, após a leitura mais aprofundada, quando percebido que 

não havia a necessidade de citação, assim como novos também puderam ser 

incorporados ao perceber que agregariam novas informações. 

 

3.3 OBJETO DO ESTUDO 

A pesquisa foi realizada em uma Instituição Pública Federal de Ensino 

Superior, criada em 1960, e que possui unidades acadêmicas em 8 municípios do 

interior do Estado do Rio de Janeiro, além de sua reitoria, 3 campi e unidades 

isoladas no município de Niterói. Sua estrutura (Figura 4) conta, hoje, com 41 

Unidades de Ensino sendo 24 Institutos, 10 Faculdades, 6 Escolas e 1 Colégio de 

Aplicação, para atender os 40.941 discentes de graduação e 7439 discentes de Pós-

Graduação Stricto Sensu, 191 médicos residentes e 11.943 discentes em 

Especialização à Distância. Possui ainda 29 bibliotecas, 473 laboratórios, um 

Hospital Universitário e a Farmácia Universitária. 
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Figura 4: Organograma da Instituição Federal de Ensino Superior 

 

Fonte: Site da Instituição 
 

A pesquisa ocorreu nesta instituição, de forma que o trabalho fosse 

desenvolvido e aplicado na própria organização em que a autora desenvolve suas 

atividades profissionais, com o intuito de aproveitar os conhecimentos adquiridos no 

mestrado. 

A instituição em estudo apresenta diversas categorias dentre o seu corpo 

funcional, elas variam entre: docentes, técnico- administrativos e terceirizados. Para 

o desenvolvimento desta pesquisa serão consideradas como população de estudo 

as classes discriminadas no Quadro 10. 

 

Quadro 10: População de Estudo 

CORPO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Descrição Quantidade  

Docentes Efetivos 3410 

Técnico-administrativos 4457 

TOTAL 7867 

Fonte: Site da Instituição 
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3.4 INSTRUMENTOS E MÉTODOS 

Esta seção apresenta como foi construído o instrumento de investigação e 

descreve como foi o procedimento de validação do mesmo. 

 

3.4.1 Desenvolvimento e validação do método de identificação de tarefas 

teletrabalháveis 

Inicialmente foram levantados os fatores críticos de sucesso para a 

implantação do teletrabalho associados às pessoas, tarefas, tecnologia e 

organização, além de questionários e roteiros de entrevista usados em pesquisas 

anteriores. 

Com base na pesquisa bibliográfica e no mapeamento dos instrumentos 

regulatórios dos projetos piloto já em execução na administração pública, foi 

desenvolvido um método de identificação de tarefas teletrabalháveis, através das 

seguintes etapas: 

a) Desenvolvimento da proposta inicial de método, incluindo roteiro 

estruturado para entrevista presencial, com perguntas abertas e 

fechadas, contendo os fatores críticos de sucesso para o teletrabalho 

(tarefa, pessoas, organização e tecnologia); 

b) Pré-teste com aplicação da entrevista para avaliação de tarefas 

teletrabalháveis - Aplicação do método pela autora em um processo de 

trabalho já inserido no SEI, escolhido devido a facilidade de acesso por 

trabalhar no setor em questão; 

c) Ajuste do roteiro estruturado para entrevista presencial; 

d) Levantamento dos setores onde há processo(s) mapeado(s) e inseridos 

no SEI; 

e) Identificação e contabilização dos processos de trabalho inseridos no SEI 

por setor da Instituição; 

f) Seleção de 3 (três) setores com maior quantidade de tarefas mapeadas 

no SEI e outros 2 (dois) setores sem processos executados no SEI, para 

aplicação da pesquisa; 
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g) Definição de um conjunto de indicadores, critérios e diretrizes para 

análise da aderência entre as respostas obtidas e os fatores críticos de 

sucesso para o teletrabalho;  

h) Elaboração do instrumento de classificação da situação analisada 

(pessoa-tarefas), que aponta se há indicação para teletrabalho ou quais 

são as pendências para viabilizar a adoção. 

 

3.4.2 Entrevista com roteiro estruturado 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi a entrevista, incluindo 

perguntas abertas e fechadas, com roteiro estruturado para identificação de tarefas 

teletrabalháveis. As entevistas foram realizadas presencialmente, conduzidas pela 

autora. Ele serviu para identificar fatores de sucesso para o teletrabalho encontrados 

na literatura e levantar possíveis fatores associados através do relato dos 

respondentes a cerca de informações sobre dados sócios demográficos, processos 

de trabalho realizados mensalmente, características das tarefas, perfil profissional, 

condições do local de trabalho, interação com outras pessoas, capacidade em 

tecnologia da informação, autonomia e independência e as percepções do trabalho 

em relação a sua execução fora da instituição já nos dias de hoje. 

Esse instrumento foi elaborado no software Microsoft Excel. A preferência na 

escolha foi pela interface amigável e pela quantidade de recursos disponíveis e 

praticidade para análise dos dados. Para a confecção deste instrumento, foram 

utilizadas as seguintes fontes: 

a) Fatores relacionados às pessoas: Entrevista semiestruturada da 

pesquisa de Neufeld (2005) – perfil; Questionário utilizado na pesquisa 

de Turetken (2011) - experiência de trabalho e tempo organizacional; 

b) Fatores relacionados às tarefas: Questionário utilizado na pesquisa de 

Fritz (1998) - previsibilidade, interdependência e autonomia; Entrevista 

semiestruturada da pesquisa de Neufeld (2005) - execução remota das 

tarefas; Questionário utilizado na pesquisa de Turetken (2011) - 

previsibilidade, interdependência, autonomia e mensuração do resultado 

do trabalho; Questionário utilizado por Sims (1976) - previsibilidade, 

interdependência, autonomia e mensuração do resultado do trabalho; 
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c) Fatores relacionados à tecnologia: Questionário utilizado na pesquisa de 

Fritz (1998); Questionário utilizado por Watson (2000); Entrevista 

semiestruturada da pesquisa de Neufeld (2005) - recursos tecnológicos; 

Entrevista utilizada na pesquisa de Garrett (2007); 

d) Fatores relacionados à estrutura organizacional: Questionário utilizado 

por Staples (1999) - distrações; Entrevista semiestruturada da pesquisa 

de Neufeld (2005) - recursos. 

 

Inclusões de novas questões também compuseram a entrevista com roteiro 

estruturado. O modelo final para aplicação pode ser visto no apêndice A. 

 

3.4.3 Pré-teste 

Esta etapa da pesquisa visou testar a entrevista presencial com roteiro 

estruturado, incluído perguntas abertas e fechadas, com algumas pessoas, para que 

fosse possível, através delas, obter opiniões ou sugestões sobre a redação, 

formatação e compreensão das questões. A seguir será descrito como foi realizado 

o pré-teste e as alterações realizadas em virtude das opiniões dos respondentes. 

O pré-teste foi realizado no mês de novembro de 2018 com três pessoas, 

dentre as quatro que realizam as tarefas escolhidas em um processo mapeado e já 

realizado através do SEI. A entrevista de mapeamento de tarefas teletrabalháveis 

(Apêndice A) foi aplicada pessoalmente pela autora. Nesta aplicação foram 

anotados os comentários sobre as perguntas, bem como o tempo gasto por cada um 

para responder todas as questões. O resultado pode ser visto no Quadro 11. 
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Quadro 11: Tempos e comentários dos respondentes 

PESSOAS TEMPOS COMENTÁRIOS GERAIS 

P1 19 minutos 

“Achei difícil estimar o % da jornada de trabalho mensal na 

pergunta 7”. "Nas perguntas 18 e 19, fiquei com dúvida se 

o capaz de agir e capaz de executar refere-se à 

capacidade pessoal ou à autonomia para." 

P2 20 minutos 

“Nas perguntas 9 e 10 talvez fosse melhor a escala entre 

pouco e muito”. "Na pergunta 7, tenho dúvida se o % da 

jornada de trabalho mensal precisa somar 100% nas 

linhas". "Trabalho muito melhor em casa". 

P3 18 minutos 
“Dúvida na pergunta 7 quanto ao preenchimento do % da 

jornada de trabalho mensal. Precisa somar 100% entre as 

linhas?”. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A Figura 5 apresenta os resultados do pré-teste de forma mais simplificada, 

onde os quadrados em cor mais escura indicam as questões que sofreram 

observação por parte dos respondentes. Sendo assim, elas necessitariam de análise 

para possíveis intervenções. 

Figura 5: Questões que foram comentadas pelos respondentes. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Check List

Respondentes

Perguntas

1

2

3Respondentes

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

As opiniões, os comentários e as sugestões foram levados em consideração 

para a correção e adaptação do roteiro deentrevista. De acordo com essas 

modificações o número de algumas questões foi alterado, algumas escalas de 

resposta foram alteradas, algumas questões suprimidas e outras incluídas. Optou-

se, também, por utilizar o software Microsoft Excel para o instrumento de coleta de 

informações para integrar com o instrumento de análise e classificação das 

sistuções analisadas.  
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3.5 PROCEDIMENTO DE COLETA DE INFORMAÇÕES 

Para possibilitar a coleta de dados, foi realizado um levantamento no site da 

Instituição, onde são apresentados os processos ativos no SEI - Sistema Eletrônico 

de Informações. Para cada processo ativo, há um fluxograma com as tarefas que os 

compõem e os respectivos setores responsáveis por cada uma destas tarefas. Neste 

levantamento, verificou-se os setores que já utilizam o sistema e a quantidade de 

tarefas mapeadas por setor. No período do levantamento, 40 processos estavam 

ativos no SEI, envolvendo 66 setores da Instituição. 

Como critério de escolha dos setores para aplicação da pesquisa, foram 

escolhidos os dez setores com maior número de tarefas mapeadas no SEI. Desses 

dez setores, três demonstraram interesse em responder à entrevista de identificação 

de tarefas teletrabalháveis e um já havia sido entrevistado no pré-teste. Além desses 

setores que já utilizam o SEI para execução dos seus processos de trabalho, foram 

incluídos mais dois setores cujos processos de trabalho utilizam outras ferramentas 

tecnológicas e sistemas, mas não utilizam ainda o SEI. A inclusão desses setores se 

deu de forma a verificar a aplicabilidade do método em mais setores da Instituição 

Federal de Ensino Superior, e não limitar a pesquisa aos setores que utilizam o SEI. 

Vale ressaltar que o SEI é um facilitador para o teletrabalho, por permitir acesso 

eletrônico aos documentos de trabalho, não sendo limitador, ou seja, outros 

sistemas e ferramentas tecnológicas podem, também, possibilitar a execução das 

tarefas remotamente. 

O Quadro 12 apresenta, como exemplo, uma parte dos resultados obtidos 

neste levantamento, destacando os dez primeiros setores com seus respectivos 

processos de trabalho que utilizam SEI e as quantidades de tarefas por 

processo/setor. 
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Quadro 12: Mapeamento dos processos no SEI 
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150 68 60 35 34 26 25 21 19 18

Adicional de Insalubridade 1 9

Adicional de Periculosidade 1 9

Afastamento de Docente no exterior: Capacitação/ou 

Qualificação: com ônus
20 2

Afastamento de Docente no exterior: Capacitação/ou 

Qualificação: sem ônus
20 2

Afastamento de Docente no País - Capacitação/ou 

Qualificação
19 2

Afastamento de Técnico Administrativo no exterior: 

Capacitação/ou Qualificação: com ônus
20 2

Afastamento de Técnico Administrativo no exterior: 

Capacitação/ou Qualificação: sem ônus
20 2

Afastamento de Técnico Administrativo no País – 

Capacitação/ou Qualificação
19 2

Auxílio transporte - 1º cadastro 2 6

Auxílio transporte - Alteração 5

Auxílio transporte - Cancelamento 3

Auxílio transporte - Recadastramento 5

Auxílio transporte - Reembolso de bilhete de passagem 1

Auxílio Qualificação 13

Comodato de bens CNPq 14

Dispensa/Designação de Chefia (FG) - Administrativo 10 3

Dispensa/Designação de substituto eventual de cargo 

(CD) - Administrativo
10

Dispensa/Designação de substituto eventual de chefia  

(FG) - Administrativo
9

Doação de bens - FEC 7

Exoneração/Nomeação de Cargo (CD) - Administrativo 11 3

Exoneração/Nomeação de Cargo (CD) - Convidado 12 3

Licença para Capacitação: Docente / USUFRUTO 16 2

Licença para Capacitação: Técnico / USUFRUTO 16 2

Pagamento de substituição de chefia 5 3

Programa de Qualificação 11

Progressão por capacitação 2 2

Remanejamento de função (CD/FG) 11

Remoção a pedido do servidor técnico-administrativo 16 25 6

Remoção de servidor técnico-administrativo a pedido da 

unidade de destino
27 9 5

Remoção de servidor técnico-administrativo para 

acompanhamento de cônjuge/companheiro (a)
17 14

SETORES

Totalizador de tarefas mapeadas por setor por processo

P
ro

c
e
s
s
o
s
 S

E
I

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A etapa de coleta de dados ocorreu no mês de dezembro de 2018, durante 

15 (quinze) dias, tempo necessário para o primeiro contato verificando o interesse 

em responder à entrevista, agendamento e aplicação das mesmas. A categoria de 

técnicos administrativos da Instituição pesquisada encontrava-se em greve, o que 

dificultou a coleta de dados. Dos três setores mapeados no SEI que responderam à 

pesquisa, em um foram entrevistadas duas servidoras, e dos outros dois apenas a 

chefia respondeu (chefe dos dois setores), visto a ser a única disponível durante a 

greve. Dos dois setores que não utilizam o SEI, foram entrevistados um servidor em 
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cada um dos setores. O número de respondentes alcançou 5 (cinco), abrangendo 

cinco setores distindos da Instituição Federal de Ensino Superior estudada. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesse capítulo são apresentados os resultados obtidos através da aplicação 

da entrevista presencial com roteiro estruturado, incluído perguntas abertas e 

fechadas. O número total de respondentes foram 5 (cinco), todos da categoria de 

técnicos administrativos, abrangendo 5 (cinco) setores diferentes da Instituição 

Federal de Ensino Superior. Os resultados serão apresentados aqui, mas discutidos 

somente no capítulo 5. 

Os setores e servidores foram renomeados de forma a manter a 

confidencialidade das entrevistas. Abaixo é apresentada uma breve descrição sobre 

os setores participantes da pesquisa e o quantitativo de servidores entrevistados em 

cada setor. 

Setor 1 - entrevista com servidora A e servidora B. Este setor analisa 

processos para licenças e afastamentos para capacitação tanto de docentes, quanto 

de técnicos administrativos. Pertence hierarquicamente á Pró Reitoria de Gestão de 

Pessoas. Já utiliza o SEI como parte de seus processos de trabalho. 

Setor 2 - entrevista com servidora C. Este setor é responsável pelo 

recrutamento e movimentação de servidores técnicos administrativos. Pertence 

hierarquicamente á Pró Reitoria de Gestão de Pessoas. Já utiliza o SEI como parte 

de seus processos de trabalho. 

Setor 3 - entrevista com servidora C. Esta servidora executa suas funções 

laborais tanto no setor 3 como no 2. Este setor atua preventivamente nas questões 

funcionais dos servidores técnicos administrativos, buscando a qualidade em suas 

relações de trabalho. Pertence hierarquicamente á Pró Reitoria de Gestão de 

Pessoas. Já utiliza o SEI como parte de seus processos de trabalho. 

Setor 4 - entrevista com servidor D. Setor responsável pela coordenação de 

projetos com a Fundação de Apoio. Pertence hierarquicamente á Pró Reitoria de 

Planejamento. Ainda não utiliza o SEI como parte de seus processos de trabalho. 

Setor 5 - entrevista com servidor E. Setor vinculado ao departamento que 

pertence hierarquicamente a uma Unidade Universitária. Ainda não utiliza o SEI 

como parte de seus processos de trabalho. 
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4.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA PESQUISA 

(ENTREVISTA PRESENCIAL COM ROTEIRO ESTRUTURADO) 

A entrevista (Apêndice A) foi estruturada em cinco blocos. No primeiro bloco, 

buscou-se informações sobre o perfil do entrevistado. O segundo bloco foi pensado 

de forma a levantar características das tarefas realizadas pelo respondente. O 

terceiro bloco investigou sobre a habilidade do entrevistado com tecnologia. O 

quarto bloco avaliou as condições de trabalho na Instituição e o quinto bloco 

averiguou sobre o interesse e experiência dos respondentes em teletrabalhar. 

Abaixo são apresentados os resultados obtidos, organizados por bloco da entrevista. 

 

 Perfil 

Pergunta 1 - Qual o seu cargo? 

Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Economista 
Assistente em 
administração 

Técnico em 
secretariado / 

Chefe 
Economista 

Assistente em 
administração 

 

Pergunta 2 - Sexo 

Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Feminino Feminino Feminino Masculino Masculino 

 

Pergunta 3 - Idade 

Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

60 59 48 38 27 
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Pergunta 4 - Você tem filhos? Quantos? 

Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Sim 
2 

Sim 
1 

Sim 
1 

Não Não 

 

Pergunta 5 - Eles residem com você? 

Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Sim Sim Sim - - 

 

Pergunta 6 - Há quanto tempo (em anos completos) você trabalha em 

qualquer ocupação (experiência total de trabalho em período integral ou parcial)? 

Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

41 46 25 20 3 

 

Pergunta 7 - Há quanto tempo (em anos completos) você trabalha na sua 

Instituição atual? 

Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

40 34 17 4 3 

 

Pergunta 8 - Há quanto tempo (em anos completos) você trabalha no seu 

setor atual? 

Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

7 2 8 4 3 

 

 Tarefas 

Pergunta 9 - As tarefas que você realiza nos seus dias de trabalho são 

similares? (Escala: Nunca / Raramente / Algumas vezes / Frequentemente / 

Sempre). 
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Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Frequentemente Frequentemente Frequentemente Frequentemente Frequentemente 

 

Pergunta 10 - Há oportunidade de fazer várias tarefas diferentes no seu 

trabalho? (Escala: Nunca / Raramente / Algumas vezes / Frequentemente / Sempre). 

Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Algumas vezes Frequentemente Frequentemente Algumas vezes Algumas vezes 

 

Pergunta 11 - Você possui autonomia para executar suas tarefas sozinho? 

(Escala: Em nenhuma tarefa / Em poucas tarefas / Em algumas tarefas / Em muitas 

tarefas / Em todas as tarefas). 

Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Em todas as 
tarefas 

Em muitas 
tarefas 

Em muitas 
tarefas 

Em todas as 
tarefas 

Em muitas 
tarefas 

 

Pergunta 12 - Você pode agir de forma independente do seu supervisor no 

desempenho das suas tarefas? (Escala: Em nenhuma tarefa / Em poucas tarefas / 

Em algumas tarefas / Em muitas tarefas / Em todas as tarefas). 

Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Em todas as 
tarefas 

Em muitas 
tarefas 

Em muitas 
tarefas 

Em muitas 
tarefas 

Em muitas 
tarefas 

 

Pergunta 13 - Você possui as informações suficientes para realizar suas 

tarefas? (Escala: Nunca / Raramente / Algumas vezes / Frequentemente / Sempre). 

Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Sempre Frequentemente Frequentemente 
Algumas 

vezes 
Frequentemente 

 

Pergunta 14 - Atendimento presencial ao público é parte das suas tarefas? 

(Escala: Em nenhuma tarefa / Em poucas tarefas / Em algumas tarefas / Em muitas 

tarefas / Em todas as tarefas). 
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Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Em algumas 
tarefas 

Em algumas 
tarefas 

Em todas as 
tarefas 

Em algumas 
tarefas 

Em muitas 
tarefas 

 

Pergunta 15 - Suas responsabilidades estão claramente definidas? (Escala: 

Nunca / Raramente / Algumas vezes / Frequentemente / Sempre). 

Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Sempre Frequentemente Sempre Frequentemente Raramente 

 

 Tecnologia 

Pergunta 16 - Qual sua capacidade de resolver um problema técnico de 

hardware ou software? (Escala: Muito baixa / Baixa / Moderada / Boa / Muito boa). 

Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Muito baixa Moderada Baixa Boa Muito boa 

 

Pergunta 17 - Qual sua habilidade para utilizar o computador, softwares e 

sistemas necessários para executar suas tarefas? (Escala: Muito baixa / Baixa / 

Moderada / Boa / Muito boa). 

Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Muito boa Boa Moderada Muito boa Muito boa 

 

 Condições de trabalho 

Pergunta 18 - É fácil se distrair no seu escritório principal? (Escala: Nunca / 

Raramente / Algumas vezes / Frequentemente / Sempre). 

Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Frequentemente Frequentemente Frequentemente Frequentemente Raramente 

 

Pergunta 19 - Seu escritório principal é barulhento? (Escala: Nunca / 

Raramente / Algumas vezes / Frequentemente / Sempre). 
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Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Algumas vezes Frequentemente Frequentemente Frequentemente Raramente 

 

Pergunta 20 - Avalie as condições do seu local de trabalho. (Escala: 

Péssima / Regular / Boa / Ótima). 

 Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Limpeza 
Boa Ótima Regular Ótima Boa 

Iluminação 
Boa Ótima Boa Ótima Boa 

Ventilação 
Boa Regular Boa Ótima Boa 

Mobiliário 
Regular Boa Regular Ótima Boa 

Equipamentos 
e ferramentas 

Boa Regular Regular Ótima Boa 

Materiais 
Boa Ótima Boa Ótima Boa 

Infraestrutura 
de 

comunicação 
e tecnologia 

de informação 

Regular Boa Péssima Boa Regular 

Acesso às 
informações 

Boa Boa Regular Regular Boa 

 

 Interesse em teletrabalhar 

Pergunta 21 - Você gostaria de realizar sua jornada de trabalho fora do 

escritório da Instituição? (Opções: Não, prefiro trabalhar integralmente na Instituição 

/ Sim, parcialmente / Sim, integralmente). 

Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Sim, 
parcialmente. 

Sim, 
parcialmente. 

Sim, 
parcialmente. 

Sim, 
parcialmente. 

Sim, 
integralmente. 

 

Pergunta 22 - Você considera sua produtividade em casa inferior, 

equivalente ou superior à realizada no escritório? Comente. (Opções: Não se aplica 

(não trabalho em casa) / Considero inferior / Considero equivalente / Considero 

superior). 

Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Não se aplica. 
Considero 

equivalente. 
Considero 
superior. 

Considero 
inferior. 

Considero 
equivalente. 
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Comentários: 

Servdidor A: "Normalmente não trabalho de casa, minha internet não 

funciona bem devido ao local onde moro, e com todos os problemas que a 

instituição apresenta ainda é melhor trabalhar no escritório central.". 

Servidor B: "Consigo realizar o mesmo trabalho que realiza na Instituição, 

porém com uma maior concentração. Apesar do trabalho poder ser realizado 

individualmente, há a necessidade de interação para troca com equipe. Seja num 

ambiente físico ou mesmo digital.". 

Servidor C: "Pra determinadas atividades que necessitam de concentração 

considero superior.". 

Servidor D: "Hoje consigo acessar algumas coisas remotamente, porém 

ainda há muito em papel, o que atrapalha o desenvolvimento em casa.". 

Servidor E: "Equivalente, pois não há um espaço adequado e um horário 

definido.". 

 

Pergunta 23 - Você acredita que seria vantajoso trabalhar parcialmente de 

casa (financeiramente, socialmente, etc.)? (Opções: Sim / Não). 

Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Sim Sim Sim Sim Sim 

 

Comentários: 

Servdidor A: "Financeiramente economizaria passagem. Socialmente não 

acho vantagem pois gosto muito de contato com pessoas.". 

Servidor B: "Financeiramente seria vantajoso, pois economizaria tempo de 

deslocamento, transporte, alimentação, vestuário. Teria gasto com luz e Internet, 

mas acredito que compensaria. Socialmente seria vantajoso, pois minha mãe mora 

comigo e tem 94 anos, e quando saio pra trabalhar preciso deixar ela sozinha. Com 

o teletrabalho conseguiria me dividir entre o trabalho e ela.". 
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Servidor C: "Se tivesse uma estrutura adequada na Instituição preferia 

trabalhar integralmente para conseguir separar trabalho de vida pessoal. Com a 

estrutura que tem hoje, preferiria trabalhar parcialmente de casa por conseguir me 

concentrar mais.". 

Servidor D: "Acredito ser uma tendência para economia das empresas e 

funcionários. Os recursos atuais permitem o teletrabalho pelo menos em alguns dias 

da semana, até para não isolar o funcionário. Melhoria no meio ambiente e trânsito.". 

Servidor E: "Com certeza. Não gastar tempo de deslocamento seria muito 

vantajoso.". 

 

Pergunta 24 - Você possui recursos próprios (computador, internet, 

mobiliário, telefone, etc.) necessários para realizar parte do seu trabalho em casa? 

(Opções: Sim, possuo o necessário / Possuo parte / Não possuo). 

Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Possuo parte 
Sim, possuo o 

necessário 
Possuo parte 

Sim, possuo o 
necessário 

Sim, possuo o 
necessário 

 

Pergunta 25 - Você estaria disposto a investir e arcar com os custos de 

recursos próprios (computador, internet, mobiliário, telefone, etc.) necessários para 

realizar seu trabalho em casa? (Opções: Sim / Não). 

Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Não Sim Sim Sim Sim 

 

Pergunta 26 - Em termos de saúde física, mental e segurança do trabalho, 

você considera que seria vantajoso trabalhar parcialmente de casa? Comente. 

(Opções: Sim / Não). 

Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Sim Sim Sim Sim Sim 
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Comentários: 

Servdidor A: "Fui assaltada ao sair pra trabalhar. Pela insegurança pública 

seria melhor.". 

Servidor B: "Medo apenas da segmentação das pessoas. Há a necessidade 

do teletrabalho não ser só uma verificação do chefe com o servidor, mas que tenha 

uma troca entre todos os servidores do setor em algum momento.". 

Servidor C: "Na estrutura atual, sim. Mas idealmente não, pois gosto de 

separar vida profissional de pessoal.". 

Servidor D: "Evitar o desgaste de deslocamento.". 

Servidor E: "O que mais pesa é o deslocamento e alimentação mais barata. 

Me sinto mais relaxado em casa.". 

 

Pergunta 27 - Preencha o quadro a seguir com o percentual do tempo da 

jornada mensal de trabalho. Considere o tipo de interação que utiliza para a 

execução de suas tarefas. 

 

 Servidor A / 
Setor 1 

Servidor B / 
Setor 1 

Servidor C / 
Setores 2 e 3 

Servidor D / 
Setor 4 

Servidor E / 
Setor 5 

Tarefas sem 
interação 
com outras 

pessoas 

90% 50% 40% 50% 10% 

Tarefas com 
interação 
presencial 
com outras 

pessoas 

5% 30% 50% 25% 15% 

Tarefas com 
interação 

remota com 
outras 

pessoas 

5% 20% 10% 25% 75% 

 

Pergunta 28 - No quadro abaixo, especifique quais os processos de trabalho 

que compõem sua jornada de trabalho mensal, respondendo as questões que se 

seguem sobre os mesmos. 
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 Servidor A / Setor 1 

 

Processos 

Horas da jornada de 
trabalho semanal 

Este processo 
pode ser concluído 
independentemente 

da interação 
presencial com 

outras pessoas? 

Processo 
realizado 
com uso 
do SEI? 

Processo 
realizado 

com uso de 
TIC (além do 

SEI)? 
Mínimo 

Médio 
(somatório  

= 40 h) 
Máximo 

Afastamento no 
Brasil - docente 

- 5 - Sim, integralmente Sim Sim 

Afastamento no 
Brasil - técnico 

- 5 - Sim, integralmente Sim Sim 

Afastamento no 
exterior - 
docente 

- 10 - Sim, integralmente Sim Sim 

Afastamento no 
exterior - 
técnico 

- 10 - Sim, integralmente Sim Sim 

Licença para 
capacitação - 

docente 
- 5 - Sim, integralmente Sim Sim 

Licença para 
capacitação - 

técnico 
- 4 - Sim, integralmente Sim Sim 

Afastamento no 
exterior - Reitor 

- 1 - Sim, integralmente Não Sim 

Continua 

 

 

 

 

Processos 

Na realização deste processo quais destes recursos são utilizados? 

Computador 
Sistemas 

computacionais 
Internet 
/ e-mail 

Telefone Token Outros 

Afastamento no 
Brasil - docente 

X X X X X - 

Afastamento no 
Brasil - técnico 

X X X X X - 

Afastamento no 
exterior - docente 

X X X X X - 

Afastamento no 
exterior - técnico 

X X X X X - 

Licença para 
capacitação - 

docente 
X X X X X - 

Licença para 
capacitação - 

técnico 
X X X X X - 

Afastamento no 
exterior - Reitor 

X X X X X - 

Continua 
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Processos 

Existe uma 
sequência de 

etapas de 
como executar 
este processo, 

com 
procedimentos 

e práticas 
estabelecidas? 

Os resultados 
deste 

processo são 
claramente 
visíveis e 

mensuráveis? 

Atualmente, há 
indicadores de 

resultados 
deste 

processo que 
são 

acompanhados 
por sua 
chefia? 

Na sua 
avaliação, é 

possível 
realizar este 

processo 
remotamente, 

fora da 
Instituição? 

Você já realiza 
algumas 

partes deste 
processo 

remotamente? 

Afastamento 
no Brasil - 
docente 

Sim 
Sim, 

integralmente 
Sim 

Sim, 
integralmente 

Sim 

Afastamento 
no Brasil - 

técnico 
Sim 

Sim, 
integralmente 

Sim 
Sim, 

integralmente 
Sim 

Afastamento 
no exterior - 

docente 
Sim 

Sim, 
integralmente 

Sim 
Sim, 

integralmente 
Sim 

Afastamento 
no exterior - 

técnico 
Sim 

Sim, 
integralmente 

Sim 
Sim, 

integralmente 
Sim 

Licença para 
capacitação 

- docente 
Sim 

Sim, 
integralmente 

Sim 
Sim, 

integralmente 
Sim 

Licença para 
capacitação 

- técnico 
Sim 

Sim, 
integralmente 

Sim 
Sim, 

integralmente 
Sim 

Afastamento 
no exterior - 

Reitor 
Sim 

Sim, 
integralmente 

Sim 
Sim, 

integralmente 
Sim 

 

 

 Servidor B / Setor 1 

Processos 

Horas da jornada de 
trabalho semanal 

Este processo 
pode ser concluído 
independentemente 

da interação 
presencial com 

outras pessoas? 

Processo 
realizado 
com uso 
do SEI? 

Processo 
realizado 

com uso de 
TIC (além do 

SEI)? 
Mínimo 

Médio 
(somatório  

= 40 h) 
Máximo 

Análise de 
processos de 

afastamento no 
país 

- 18 - Sim, integralmente Sim Sim 

Licença 
capacitação 

- 6 - Sim, integralmente Sim Sim 

Inserção dos 
dados dos 

afastamentos 
autorizados 

nos sistemas 
de controle 

- 12 - Sim, integralmente Sim Sim 

Relatório de 
gestão do setor 

- 4 - Sim, integralmente Sim Sim 

Continua 
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Processos 

Na realização deste processo quais destes recursos são utilizados? 

Computador 
Sistemas 

computacionais 
Internet 
/ e-mail 

Telefone Token Outros 

Análise de 
processos de 
afastamento 

no país 

X X X X X - 

Licença 
capacitação 

X X X X X - 

Inserção dos 
dados dos 

afastamentos 
autorizados 

nos sistemas 
de controle 

X X X - - - 

Relatório de 
gestão do 

setor 
X X X - - - 

Continua 

 

 

 

 

Processos 

Existe uma 
sequência de 

etapas de 
como executar 
este processo, 

com 
procedimentos 

e práticas 
estabelecidas? 

Os resultados 
deste 

processo são 
claramente 
visíveis e 

mensuráveis? 

Atualmente, há 
indicadores de 

resultados 
deste 

processo que 
são 

acompanhados 
por sua 
chefia? 

Na sua 
avaliação, é 

possível 
realizar este 

processo 
remotamente, 

fora da 
Instituição? 

Você já realiza 
algumas 

partes deste 
processo 

remotamente? 

Análise de 
processos de 
afastamento 

no país 

Sim 
Sim, 

integralmente 
Não 

Sim, 
integralmente 

Sim 

Licença 
capacitação 

Sim 
Sim, 

integralmente 
Não 

Sim, 
integralmente 

Sim 

Inserção dos 
dados dos 

afastamentos 
autorizados 

nos sistemas 
de controle 

Sim 
Sim, 

integralmente 
Não 

Sim, 
parcialmente 

Sim 

Relatório de 
gestão do 

setor 
Sim 

Sim, 
integralmente 

Não 
Sim, 

integralmente 
Sim 
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 Servidor C / Setores 2 e 3 

 

Processos 

Horas da jornada de 
trabalho semanal 

Este processo 
pode ser concluído 
independentemente 

da interação 
presencial com 

outras pessoas? 

Processo 
realizado 
com uso 
do SEI? 

Processo 
realizado 
com uso 
de TIC 

(além do 
SEI)? 

Mínimo 
Médio 

(somatório  
= 40 h) 

Máximo 

Concurso público 
5 20 30 Sim, parcialmente Não Sim 

Redistribuição de 
servidor 

2 3 10 Sim, parcialmente Não Sim 

Remoção de 
servidor 

2 5 20 Sim, parcialmente Sim Sim 

Alocação de 
vagas 

4 5 20 Sim, parcialmente Não Sim 

Prevenção Sócio 
Funcional 

3 4 20 Não Não Não 

Dimensionamento 
da força de 

trabalho 
2 3 15 Não Não Sim 

Continua 

 

 

 

 

 

Processos 

Na realização deste processo quais destes recursos são utilizados? 

Computador 
Sistemas 

computacionais 
Internet 
/ e-mail 

Telefone Token Outros 

Concurso público 
X - X X - - 

Redistribuição de 
servidor 

X - X X - - 

Remoção de 
servidor 

X X X X X - 

Alocação de 
vagas 

X - X X - - 

Prevenção Sócio 
Funcional 

X - X X - - 

Dimensionamento 
da força de 

trabalho 
X - X X - - 

Continua 
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Processos 

Existe uma 
sequência de 

etapas de 
como executar 
este processo, 

com 
procedimentos 

e práticas 
estabelecidas? 

Os resultados 
deste 

processo são 
claramente 
visíveis e 

mensuráveis? 

Atualmente, há 
indicadores de 

resultados 
deste 

processo que 
são 

acompanhados 
por sua 
chefia? 

Na sua 
avaliação, é 

possível 
realizar este 

processo 
remotamente, 

fora da 
Instituição? 

Você já realiza 
algumas 

partes deste 
processo 

remotamente? 

Concurso público 
Sim 

Sim, 
integralmente 

Sim 
Sim, 

parcialmente 
Sim 

Redistribuição de 
servidor 

Sim 
Sim, 

integralmente 
Sim 

Sim, 
parcialmente 

Sim 

Remoção de 
servidor 

Sim 
Sim, 

integralmente 
Sim 

Sim, 
parcialmente 

Sim 

Alocação de 
vagas 

Sim 
Sim, 

parcialmente 
Sim 

Sim, 
parcialmente 

Sim 

Prevenção Sócio 
Funcional 

Não 
Sim, 

parcialmente 
Sim 

Não, acho 
impossível 

Não 

Dimensionamento 
da força de 

trabalho 
Sim 

Sim, 
parcialmente 

Sim 
Sim, 

parcialmente 
Sim 

 

 Servidor D / Setor 4 

 

Processos 

Horas da jornada de 
trabalho semanal 

Este processo 
pode ser concluído 
independentemente 

da interação 
presencial com 

outras pessoas? 

Processo 
realizado 
com uso 
do SEI? 

Processo 
realizado 

com uso de 
TIC (além do 

SEI)? 
Mínimo 

Médio 
(somatório  

= 40 h) 
Máximo 

Execução 
Orçamentária 

30 30 40 Sim, parcialmente. Não Sim 

Processo de 
análise dos 

novos projetos 
0 10 10 Sim, parcialmente. Não Não 

Continua 

 

Processos 

Na realização deste processo quais destes recursos são utilizados? 

Computador 
Sistemas 

computacionais 
Internet 
/ e-mail 

Telefone Token Outros 

Execução 
Orçamentária 

X X X X - - 

Processo de 
análise dos 

novos 
projetos 

X - X X - - 

Continua 
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Processos 

Existe uma 
sequência de 

etapas de 
como executar 
este processo, 

com 
procedimentos 

e práticas 
estabelecidas? 

Os resultados 
deste 

processo são 
claramente 
visíveis e 

mensuráveis? 

Atualmente, há 
indicadores de 

resultados 
deste 

processo que 
são 

acompanhados 
por sua 
chefia? 

Na sua 
avaliação, é 

possível 
realizar este 

processo 
remotamente, 

fora da 
Instituição? 

Você já realiza 
algumas 

partes deste 
processo 

remotamente? 

Execução 
Orçamentária 

Sim 
Sim, 

integralmente. 
Não 

Não, mas com 
algumas 

mudanças 
seria possível. 

Sim 

Processo de 
análise dos 

novos 
projetos 

Sim 
Sim, 

integralmente. 
Não 

Sim, 
parcialmente, 

Não 
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 Servidor E / Sertor 5 

 

Processos 

Horas da jornada de 
trabalho semanal 

Este processo 
pode ser concluído 
independentemente 

da interação 
presencial com 

outras pessoas? 

Processo 
realizado 
com uso 
do SEI? 

Processo 
realizado 

com uso de 
TIC (além do 

SEI)? 
Mínimo 

Médio 
(somatório  

= 40 h) 
Máximo 

Emissão de 
declarações, 
certificados e 
documentos 

1 4 12 Sim, parcialmente. Não Sim 

Dúvidas e ou 
problemas com 
Professores e 

notas 

1 6 15 Sim, parcialmente. Não Não 

Solicitação de 
vagas nas 
disciplinas 

0 2 6 Sim, integralmente. Não Sim 

Atendimento à 
demandas de 

professor 
(aposentadoria, 
vale transporte, 

processos 
pessoais) 

8 13 30 Não. Sim Sim 

Sistemas 
internos de 
secretaria 

(elaboração do 
quadro de 

horário, 
lançamento de 

notas, 
organização 
interna de 
arquivos) 

6 13 25 Sim, parcialmente. Não Sim 

Transferência 
física de 

documentos 
entre setores 

0 1 3 Não. Não Não 

Atualização de 
sites 

0 1 3 Sim, integralmente. Não Sim 

Continua 
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Processos 

Na realização deste processo quais destes recursos são utilizados? 

Computador 
Sistemas 

computacionais 
Internet 
/ e-mail 

Telefone Token Outros 

Emissão de 
declarações, 
certificados e 
documentos 

X - X - - - 

Dúvidas e ou 
problemas com 

Professores e notas 
- - X X - - 

Solicitação de vagas 
nas disciplinas 

X - X X - - 

Atendimento à 
demandas de 

professor 
(aposentadoria, vale 
transporte, processos 

pessoais) 

X X X X - - 

Sistemas internos de 
secretaria (elaboração 
do quadro de horário, 
lançamento de notas, 
organização interna 

de arquivos) 

X X X X - - 

Transferência física de 
documentos entre 

setores 
- - - - - - 

Atualização de sites 
X - X - - - 

Continua 
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Processos 

Existe uma 
sequência de 

etapas de 
como executar 
este processo, 

com 
procedimentos 

e práticas 
estabelecidas? 

Os resultados 
deste 

processo são 
claramente 
visíveis e 

mensuráveis? 

Atualmente, há 
indicadores de 

resultados 
deste 

processo que 
são 

acompanhados 
por sua 
chefia? 

Na sua 
avaliação, é 

possível 
realizar este 

processo 
remotamente, 

fora da 
Instituição? 

Você já realiza 
algumas 

partes deste 
processo 

remotamente? 

Emissão de 
declarações, 
certificados e 
documentos 

Sim 
Sim, 

integralmente 
Não 

Não, mas com 
algumas 

mudanças 
seria possível. 

Sim 

Dúvidas e ou 
problemas com 
Professores e 

notas 

Não 
Sim, 

parcialmente 
Não 

Sim, 
integralmente. 

Sim 

Solicitação de 
vagas nas 
disciplinas 

Sim 
Sim, 

integralmente 
Não 

Não, mas com 
algumas 

mudanças 
seria possível. 

Sim 

Atendimento à 
demandas de 

professor 
(aposentadoria, 
vale transporte, 

processos 
pessoais) 

Não 
Sim, 

parcialmente 
Não 

Não, mas com 
algumas 

mudanças 
seria possível. 

Sim 

Sistemas 
internos de 
secretaria 

(elaboração do 
quadro de 
horário, 

lançamento de 
notas, 

organização 
interna de 
arquivos) 

Sim 
Sim, 

integralmente 
Não 

Sim, 
parcialmente. 

Sim 

Transferência 
física de 

documentos 
entre setores 

Sim 
Sim, 

integralmente 
Não 

Não, acho 
impossível. 

Não 

Atualização de 
sites 

Sim 
Sim, 

integralmente 
Não 

Sim, 
integralmente. 

Sim 

 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS: PROPOSIÇÃO DE MÉTODO E INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO DE TAREFAS TELETRABALHÁVEIS 

Com base nos resultados obtidos, a análise foi realizada, averiguando a 

aderência aos fatores de sucesso nas dimenções encontradas na literatura (fatores 

relacionados às pessoas, tarefas, estrutura organizacional e tecnologia), além de 

levar em conta, também, o arcabouço legal e instrumentos regulatórios vigentes. 



75 
 

A partir desta análise foi proposto um instrumento de avaliação de tarefas 

teletrabalháveis. Para tanto, foram criados indicadores relacionados aos fatores 

críticos de sucesso para o teletrabalho com base na pesquisa bibliográfica 

apresentada no capítulo 2. As fontes para análise de cada indicador foram as 

perguntas feitas na entrevista, ora analisadas individualmente, ora em grupos de 

perguntas relacionadas ao indicador. Para cada indicador foi criado um critério (ou 

fórmula) de avaliação, além de classificá-los em não conclusivo, preditivo ou 

restritivo. Foram considerados não conclusivos os indicadores cujo conjunto de 

fatores associados não encontrava nas referências uma correlação clara com o 

sucesso ou insucesso na adoção do tetrabalho. Foram classificados como preditivos 

fatores que a literatura indica como relacionados ao sucesso na adoção do 

teletrabalho. Foram classificados como restritivos fatores considerados como 

necessários para viabilizar a adoção ao teletrabalho.  

Desta forma, as respostas dos entrevistados foram avaliadas de acordo com 

o método descrito a seguir onde cada situação (caracterizada pelo conjunto de 

fatores relativos a pessoa, tarefas, estrutura organizacional e tecnologia), ao final, foi 

classificada quanto à adaptabilidade ao trabalho remoto em "situação indicada ao 

teletrabalho" ou "situação não indicada ao teletrabalho". Em caso de não indicação, 

o método e o instrumento destacam os fatores que precisariam ser adaptados para 

que a situação passasse a ser indicada como teletrabalhável. 

A seguir serão descritos os indicadores criados, explicitando suas 

respectivas fontes, critérios e classificação. 

 

FATORES RELACIONADOS ÀS PESSOAS 

 

Indicador Perfil (Cargo / Sexo / Idade / Dependentes / Setor) 

 

Classificado como não conclusivo (avaliado pelas perguntas 1, 2, 3, 4 e 5 da 

entrevista), visto não haver consenso na literatura (MOKHTARIAN E SALOMON, 

1994 e 1996; NEUFELD, 2005) quanto sua influência para o sucesso do 

teletrabalho. Nos instrumentos normativos, são encontradas preferências de 

indicação de servidores com dependentes. Durante às entrevistas, uma servidora 

sinalizou interesse por teletrabalhar para conseguir conciliar as atividades laborais 

aos cuidados da mãe, que tem 94 anos. Há indicação na literatura quanto à 
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preferência em teletrabalhar de trabalhadores do sexo feminino, porém não é um 

fator restritivo, com possibilidade de sucesso também para trabalhadores do sexo 

masculino. Nos órgãos público, a adoção ao teletrabalho é voluntária com 

autorização da chefia. Para tanto, sugere-se, como diretriz de implantação futura na 

Instituição, que as características positivas e negativas para o teletrabalho 

relacionadas ao perfil do servidor sejam divulgadas em palestras / treinamentos, 

anteriormente ao voluntariado ao teletrabalho por parte do servidor. 

 

Indicador Experiência profissional 

 

Classificado como preditivo (avaliado pelas perguntas 6 e 8 da entrevista), 

porém não restritivo. Na literatura (TURETKEN et al, 2011) encontra-se menção à 

melhor adaptação ao teletrabalho por parte de trabalhadores com mais tempo de 

experiência, influenciando positivamente à adoção dessa forma de trabalho. A 

experiência de trabalho pode, então, ser utilizada no instrumento regulatório de 

teletrabalho na Instituição, como forma de desempate, quando houver mais 

servidores interessados em teletrabalhar do que vagas disponiveis para essa 

modalidade de trabalho. 

 

Indicador Tempo de serviço na instituição 

 

Classificado como restritivo (avaliado pela pergunta 7 da entrevista). Na 

Instrução normativa 01, de 31 de agosto de 2018, do Ministério do Planejamento e 

nos instrumentos regulatórios na administração pública regulando teletrabalho em 

órgãos públicos que já utilizam essa modalidade de trabalho, encontra-se restrição 

quanto aos servidores em estágio probatório. Desta forma, este indicador foi 

avaliado como positivo à adoção ao teletrabalho quando o tempo de serviço na 

instituição for igual ou superior a três anos, que é a duração do estágio probatório no 

caso estudado. 

 

FATORES RELACIONADOS ÀS TAREFAS 
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Indicador Variedade / similaridade 

 

Classificado como preditivo (avaliado pelas perguntas 9 e 10 da entrevista), 

porém não restritivo. Uma melhor adaptação ao teletrabalho é esperada por parte de 

trabalhadores com tarefas com menos variedade ou com mais similaridade entre 

elas, segundo a literatura (FRITZ, NARASIMHAN E RHEE, 1998; FORD E BUTTS, 

1991; TURETKEN, 2011; SIMS, 1976) influenciando positivamente à adoção ao 

teletrabalho. Sugere-se, como diretriz de implantação futura na Instituição, que 

questões relacionadas às características das tarefas que tendem a ser mais bem 

adaptadas ao teletrabalho sejam divulgadas em palestras / treinamentos, 

anteriormente ao voluntariado ao teletrabalho por parte do servidor. 

 

Indicador Autonomia 

 

Classificado como restritivo (avaliado pelas perguntas 11 e 12 da entrevista). 

Este indicador foi considerado como positivo à adoção ao teletrabalho quando as 

respostas às duas perguntas relacionadas forem diferentes de "em nenhuma tarefa" 

ou "em poucas tarefas". Esta avaliação foi escolhida pois, na literatura, FORD E 

BUTTS, 1991; O’NEILL et al, 2009; FRITZ, 1998; TURETKEN, 2011; SIMS, 1976) há 

indicação de que uma maior autonomia do trabalhador quanto à execução das suas 

tarefas tende a proporcionar uma melhor adaptabilidade à execução remota das 

mesmas. 

 

Indicador Acesso à informação 

 

Classificado como restritivo (avaliado pela pergunta 13 da entrevista). Este 

indicador foi considerado como positivo à adoção ao teletrabalho quando a resposta 

à pergunta relacionada for diferente de "nunca" ou "raramente". Na literatura 

(TURETKEN, 2011), há indicativos de que a falta de acesso às informações 

necessárias para a execução das tarefas possa inviabilizar a adoção ao teletrabalho. 
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Indicador Necessidade de interação presencial para execução das tarefas 

 

Classificado como restritivo (avaliado pelas perguntas 14, 27 e 28 - coluna 

F). Para que influa positivamente à adoção ao teletrabalho, este indicador necessita 

que a resposta à pergunta 14 seja diferente de "em muitas tarefas" ou "em todas as 

tarefas" e a resposta à pergunta 27 possua tarefas com interação presencial com % 

menor ou igual à 75 % e a resposta à pergunta 28 coluna F tenha percentual de 

número de processos de trabalhos executados pelo servidor com mais de 50% deles 

ocorrendo sem necessidade de interação presencial para sua execução (resposta 

"não"). Esses critérios foram utilizados, visto à literatura (MOKHTARIAN E 

SALOMON, 1994 e 1996; OLSON, 1983) apontar como de maior sucesso ao 

teletrabalhar, tarefas sem necessidade de interação presencial para sua execução, 

já que o contato presencial inviabilizaria e/ou dificultaria à adoção ao teletrabalho. 

 

Indicador Responsabilidades definidas 

 

Classificado como restritivo (avaliado pela pergunta 15 da entrevista). Na 

Instrução normativa 01, de 31 de agosto de 2018, do Ministério do Planejamento, 

bem como nos instrumentos regulatórios utilizados na administração pública 

encontra-se menção à maior produtividade para servidores teletrabalhando quando 

comparados aos que executam as mesmas tarefas de forma presencial, além de 

indicar a necessidade de plano de trabalho com descrição das tarefas que serão 

executadas remotamente, com os respectivos indicadores de desempenho das 

mesmas, para medição das metas acordadas neste plano de trabalho. Desta forma, 

este indicador foi avaliado como positivo para adoção do teletrabalho quando a 

resposta à pergunta relacionada for diferente de "nunca" ou "raramente", visto a 

inviabilizar a determinação de quais tarefas são executadas pelo servidor e, 

consequentemente, quais indicadores serão utilizados para medição do teletrabalho. 

 

Indicador Número de processos de trabalho com etapas definidas 

 

Classificado como restritivo (avaliado pela pergunta 28 - coluna O). Para que 

influa positivamente à adoção do teletrabalho, este indicador necessita que a 

resposta à pergunta 28 coluna O tenha percentual de número de processos de 
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trabalhos executados pelo servidor com mais de 50% deles com etapas e 

procedimentos definidos (resposta "sim"). Esse critério foi utilizado, visto à 

necessidade de definição das tarefas executadas e indicadores de produtividade das 

mesmas, mencionados também no indicador anterior, referentes às exigências da 

Instrução Normativa do Ministério do Planejamento que regulamenta o tema. 

 

Indicador Número de processos com resultado visível / mensurável do 

trabalho 

 

Classificado como restritivo (avaliado pela perguntas 28 - coluna P). Para 

que influa positivamente à adoção ao teletrabalho, este indicador necessita que a 

resposta à pergunta 28 coluna P tenha percentual de número de processos de 

trabalhos executados pelo servidor com mais de 50% deles com resultado visível e 

mensurável (resposta "sim"). Caso contrário, os processos executados pelo servidor 

não são adaptáveis ao teletrabalho, critério utilizado para atender à necessidade de 

definição dos indicadores de produtividade das tarefas que serão teletrabalhadas, 

impostas na Instrução Normativa do Ministério do Planejamento que regulamenta o 

teletrabalho na administração pública. A literatura (OLSON, 1983; BAILEY E 

KURLAND, 2002; OLSON, 1982; ZUBOFF, 1982; TURETKEN, 2011; SIMS, 1976) 

também indica tarefas mensuráveis e com resultados visíveis como obtendo mais 

sucesso ao se utilizar o teletrabalho. 

 

Indicador Números de processos com indicador 

 

Classificado como restritivo (avaliado pela pergunta 28 - coluna Q). Para que 

influa positivamente à adoção ao teletrabalho, este indicador necessita que a 

resposta à pergunta 28 coluna Q tenha percentual de número de processos de 

trabalhos executados pelo servidor com mais de 50% deles com indicadores já 

medidos atualmente e acompanhados pela chefia (resposta "sim"). Caso contrário, 

os processos executados pelo servidor não são adaptáveis ao teletrabalho, critério 

utilizado para atender à necessidade de definição dos indicadores de produtividade 

das tarefas que serão teletrabalhadas, impostas na Instrução Normativa 01, de 31 

de agosto de 2018, do Ministério do Planejamento que regulamenta o teletrabalho 

na administração pública. Nesta Instrução é mencionada ainda a necessidade de 



80 
 

mensuração de indicadores por pelo menos seis meses, antes que o dirigente 

máximo da Instituição possa autorizar a realização de teletrabalho para a execução 

da tarefa. 

 

Indicador Número de processos possíveis de ser realizados remotamente 

 

Classificado como restritivo (avaliado pela pergunta 28 coluna R da 

entrevista). Este indicador foi considerado como positivo à adoção ao teletrabalho 

quando a resposta à pergunta relacionada tenha percentual de número de 

processos de trabalhos executados pelo servidor com mais de 50% deles com 

resposta diferente de "Não, seriam necessárias mudanças complexas para tornar 

possível" ou "Não, acho impossível". A utilização desse critério se baseia na 

literatura (MOKHTARIAN, E SALOMON, 1994 e 1996; NEUFELD, 2005), que indica 

que, apesar de, com mudanças tecnológicas, uma tarefa poder se tornar 

teletrabalhável, caso essa modificação seja complexa, ou mesmo inviável, restringe 

a utilização de teletrabalho para execução da mesma. 

 

FATORES RELACIONADOS À TECNOLOGIA 

 

Indicador Capacidade técnica - hardware e software 

 

Classificado como não conclusivo (avaliado pela pergunta 16 da entrevista), 

visto que nos instrumentos normativos de teletrabalho na administração pública a 

responsabilidade e o custo com a infraestrututa necessária para a realização da 

atividade remota são a cargo do servidor. Com isso, as respostas para esse 

indicador podem facilitar à adoção, mas não inviabilizar a mesma. Para tanto, 

sugere-se, como diretriz de implantação futura na Instituição, que a responsabilidade 

e custo com a infraestrutura sejam divulgados em palestras / treinamentos, 

anteriormente ao voluntariado ao teletrabalho por parte do servidor.  

 

Indicador Habilidade de utilização - computador, softwares e sistemas 

 

Classificado como restritivo (avaliado pela pergunta 17 da entrevista). Este 

indicador foi considerado como positivo à adoção ao teletrabalho quando a resposta 
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à pergunta relacionada for diferente de "muito baixa" ou "baixa". A restrição neste 

caso será um indicativo de necessidade de treinamento. A utilização desse critério 

se baseia na literatura (OLSON, 1983; MOKHTARIAN E SALOMON, 1994; FRITZ, 

1998 e WATSON, 2000), onde encontramos menção à uma melhor realização das 

tarefas de forma remota quando o trabalhador possui boas habilidades com a 

tecnologia necessária para a execução das mesmas. 

 

FATORES RELACIONADOS AO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Indicador Condições de trabalho 

 

Classificado como não conclusivo (avaliado pelas perguntas 18, 19 e 20 da 

entrevista), visto que estas condições não restringem à adoção do teletrabalho, não 

sendo conclusivas na literatura (STAPLES, 1999). Este indicador, ainda que não 

seja preditivo ou restritivo, pode indicar uma maior predisposição à teletrabalhar, 

visto que durante as entrevistas uma servidora respondeu que, se as condições de 

trabalho na Instituição fossem ideais, ela preferiria trabalhar no escritório do 

empregador visto a sentir necessidade de separar a vida pessoal da profissional. 

Como diretriz, é sugerido que as palestras/treinamento sobre teletrabalho sejam 

obrigatórias antes do servidor se voluntariar ao teletrabalho e devem incluir questões 

relacionadas às condições de trabalho, saúde e segurança dos trabalhadores. 

Como sugestão de diretriz para implantação do teletrabalho na Instituição, 

sugere-se que sejam incluídos no termo de adesão do servidor a indicação de 

condições de trabalho (condições ambientais, organização do trabalho, 

equipamentos, mobiliários) indicadas para não comprometer a saúde e a segurança 

do trabalhador e o desempenho da tarefa. 

 

PERCEPÇÃO DO SERVIDOR QUANTO AO TELETRABALHO 

 

Indicador Interesse em teletrabalhar 

 

Classificado como restritivo (avaliado pelas perguntas 21, 23 e 26 da 

entrevista). Este indicador foi considerado como positivo à adoção ao teletrabalho 

quando a resposta à pergunta 21 for diferente de "Não, prefiro trabalhar 
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integralmente na Instituição" ou a resposta à pergunta 23 for diferente de "não" ou a 

resposta da pergunta 26 for diferente de "não". Em todos os órgãos públicos que já 

utilizam o teletrabalho e na Instrução do Ministério do Planejamento que normatiza o 

teletrabalho na administração pública, a adoção é voluntária, inviabilizando à adoção 

desta forma de trabalho quando não for de encontro ao interesse do servidor. A 

literatura (MOKHTARIAN E SALOMON, 1994 e 1996; COTE-O'HARA, 1993; FORD 

E BUTTS, 1991; FORD E MCLAUGHLIN, 1995) também faz referência a fatores que 

podem influenciar o interesse em teletrabalhar. 

 

Indicador Recursos 

 

Classificado como restritivo (avaliado pelas perguntas 24 e 25 da entrevista). 

Este indicador foi considerado como positivo para adoção do teletrabalho nos 

seguintes casos: quando a resposta à pergunta 24 for "possuo parte" ou "não 

possuo", obrigatoriamente a resposta à pergunta 25 precisa ser "sim" ou quando à 

resposta à pergunta 24 for "Sim, possuo o necessário", independente da resposta à 

pergunta 25. Este critério foi adotado visto que nos instrumentos normativos (IN 01, 

de 31 de agosto de 2018, do Ministério do Planejamento) de teletrabalho na 

administração pública a responsabilidade e o custo com a infraestrututa necessária 

para a realização da atividade remota são a cargo do servidor, inviabilizando o 

teletrabalho caso o mesmo não possua a infraestrutura necessária, ou ainda que 

não esteja disposto a investir na aquisição do que estiver faltando. 

 

A pergunta 27 da entrevista refere-se ao tipo de interação com outras 

pessoas utilizado para a execução da tarefa. Ressalta-se que dos 5 respondentes, 

todos estimaram algum percentual de seu tempo da jornada de trabalho para a 

execução de tarefas que necessitam de interação presencial com outras pessoas. 

Portanto, recomenda-se a adoção do teletrabalho de maneira parcial (algum dias da 

semana) na Instituição. 

Como sugestão de diretriz para implantação do teletrabalho na Instituição, 

sugere-se que sejam incluídos, no termo de adesão do servidor, todos os recursos 

necessários para a execução dos processos de trabalho deste (Pergunta 28, 

colunas I, J, K, L, M e N da entrevista). Além disso, as colunas C, D e E da pergunta 

28 da entrevista, podem servir de base para determinar quantas horas da jornada de 
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trabalho do servidor serão realizadas remotamente e quantas serão presenciais, já 

que a adoção recomendada para a Instituição é de teletrabalho parcial. A pergunta 

22 da entrevista refere-se à produtividade, cuja recomendação é, conforme disposto 

nos instrumentos normativos de teletrabalho na administração pública, de medição 

periódica das metas acordadas no plano de teletrabalho quando da adesão ao 

programa pelo servidor. Desta forma, não cabe inviabilizar de antemão a adoção, 

independente de qualquer resposta obtida nesta pergunta, fazendo-se necessário o 

acompanhamento dos indicadores e resultados apresentados pelo teletrabalhador 

quando do trabalho remoto. Vale ressaltar que, dos 5 respondentes, abrangendo ao 

total 20 processos de trabalho executados na Instituição, em 17 deles, pelo menos 

uma parte já é executada remotamente, ainda que esporadicamente (Pergunta 28 - 

coluna S). 

A criação e aplicação do método de identificação de tarefas teletrabalháveis 

proposto nessa pesquisa permitem que sejam avaliados, caso a caso, os servidores 

e os processos de trabalho. A saída do método clarifica os casos em que uma 

pequena mudança pode tornar a situação (servidor-tarefas-estrutura-tecnologia) 

teletrabalhável. Por exemplo, no caso dos servidores B e D, cujo impedimento está 

apenas na criação de indicadores para os processos de trabalho. Há casos em que 

seja inicialmente é inviável a implantação do teletrabalho, como o da servidora A, 

cujos processos de trabalho são totalmente teletrabalháveis, porém a mesma não 

tem interesse em investir na infraestrutura necessária para teletrabalhar. Neste caso, 

outro servidor do mesmo setor poderia passar a executar as tarefas da servidora A, 

teletrabalhando, se assim o desejasse, por exemplo, ou mesmo casos em que seria 

viável a adoção do teletrabalho, porém com mudanças complexas na organização 

do trabalho e na forma de executar as tarefas no setor. 

A seguir é apresentado um quadro resumo do método de identificação de 

tarefas teletrabalháveis com os dados obtidos nas entrevistas aplicadas 

presencialmente com roteiro estruturado, avalidados segundo os indicadores criados 

na pesquisa, com a adaptabilidade ao teletrabalho indicada ao final do quadro 

(Quadro 13). 
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Quadro 13: Instrumento de avaliação de tarefas teletrabalháveis 

Não indicado - Não conclusivo +/- Indicado

INDICADOR FONTE CRITÉRIO / FÓRMULA CLASSIFICAÇÃO
SERVIDOR 

A

SERVIDOR 

B

SERVIDOR 

C

SERVIDOR 

D

SERVIDOR

E

Perfil (Cargo / Sexo / 

Idade / Dependentes 

/ Setor)

Perguntas 1, 2, 3, 

4 e 5
- Não conclusivo +/- +/- +/- +/- +/-

Experiência 

profissional
Pergunta 6 e 8

Quanto mais tempo 

melhor
Preditivo +/- +/- +/- +/- +/-

Tempo de serviço na 

instituição
Perguntas 7 ≥ 3 anos Restritivo + + + + +

Variedade / 

similaridade
Perguntas 9 e 10

Quanto menos 

variedade e mais 

similaridade, melhor

Preditivo +/- +/- +/- +/- +/-

Autonomia Perguntas 11 e 12
≠ nenhuma tarefa ou ≠ 

poucas tarefas
Restritivo + + + + +

Acesso à 

informação
Pergunta 13 ≠ nunca ou ≠ raramente Restritivo + + + + +

Necessidade de 

interação presencial 

para execução das 

tarefas

Perguntas 14, 27 

e 28 (coluna F)

P14 - ≠ em muitas 

tarefa ou ≠ em todas 

as tarefas ou P27 - % 

de interação presencial 

≤ 75% ou P28 (coluna 

F) - % de processos de 

trabalho com interação 

presencial (resposta 

não) > 50%

Restritivo + + - + -

Responsabilidades 

definidas
Pergunta 15 ≠ nunca ou ≠ raramente Restritivo + + + + -

Número de 

processos de 

trabalho com etapas 

definidas

Pergunta 28 

(coluna O)

≥ 50% de processos 

com resposta "sim"
Restritivo + + + + +

Número de 

processos com 

resultado visível / 

mensurável das 

tarefas

Pergunta 28 

(coluna P)

≥ 50% de processos 

com resposta ≠ "sim"
Restritivo + + + + +

Números de 

processos com 

indicador

Pergunta 28 

(coluna Q)

≥ 50% de processos 

com resposta ≠ "não"
Restritivo + - + - -

Número de 

processos possíveis 

de ser realizados 

remotamente

Pergunta 28 

(coluna R)

≥ 50% de processos 

com resposta ≠ "Não, 

seriam necessárias 

mudanças complexas 

para tornar possível" ou 

"Não, acho 

impossível".

Restritivo + + + + +

Capacidade técnica - 

hardware e software
Pergunta 16 - Não conclusivo +/- +/- +/- +/- +/-

Habilidade de 

utilização - 

computador, 

softwares e sistemas

Pergunta 17
≠ muito baixa ou ≠ 

baixa
Restritivo + + + + +

Fatores 

relacionados ao 

ambiente de 

trabalho

Condições de 

trabalho

Perguntas 18, 19 

e 20
- Não conclusivo +/- +/- +/- +/- +/-

Interesse em 

teletrabalhar

Perguntas 21, 23 

e 26

P21 - ≠ "Não, prefiro 

trabalhar integralmente 

na Instituição" ou P23 - 

≠ "não" ou P26 - ≠ 

"não"

Restritivo + + + + +

Recursos Perguntas 24 e 25

P24 - Se resposta for 

"possuo parte" ou "não 

possuo", 

obrigatoriamente P25 

precisa ser "sim". 

Restritivo - + + + +

Não 

indicado ao 

teletrabalho

Não 

indicado ao 

teletrabalho

Não 

indicado ao 

teletrabalho

Não 

indicado ao 

teletrabalho

Não 

indicado ao 

teletrabalho

Fatores 

relacionados às 

Pessoas

Fatores 

relacionados à 

tecnologia

Percepção do 

servidor quanto 

ao teletrabalho

Fatores 

relacionados às 

tarefas

ADAPTABILIDADE

+

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo visa efetuar a discussão dos resultados, considerando as 

questões de pesquisa levantadas no início desta e o objetivo da pesquisa. Por fim, 

haverá a exposição das limitações metodológicas encontradas na realização do 

estudo. 

 

5.1 RESPOSTA ÀS QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Neste momento abordaremos cada questão de pesquisa que norteou este 

estudo, de forma individualizada, mediante os resultados obtidos. 

 

Questão de pesquisa 1: Há um conjunto de fatores críticos que concorrem 

para a adaptabilidade de tarefas e de pessoas ao teletrabalho? 

 

O resultado da pesquisa bibliográfica indica para quatro dimensões de 

fatores críticos ou condicionantes que favorecem a adoção do teletrabalho: pessoas, 

tarefas, estrutura organizacional e tecnologia. O embasamento legal e experiências 

na administração pública corroboram nesse sentido, uma vez que levam em 

consideração, ou pelo menos citam, os fatores encontrados na literatura. 

 

Questão de pesquisa 2: É possível estruturar um método de suporte à 

identificação de graus de adaptabilidade de tarefas e de pessoas ao 

teletrabalho? 

 

Os dados obtidos referentes aos perfis dos entrevistados apontam para 

fatores pessoais encontrados na literatura. Quantidade de filhos, estudado por 

O’Neill et al (2009), tempo de permanência no emprego atual e experiência de 

trabalho, citados por Turetken et al (2011), foram pontuados. Gênero, idade e 

deslocamento para o trabalho, pesquisados por Mokhtarian e Salomon (1994 e 

1996), foram levantados na pesquisa. Todos os respondentes afirmaram que 

gostariam de teletrabalhar parcialmente, indicando que apesar da variação nestes 

fatores, há a propensão ao teletrabalho. 
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As características das tarefas dos respondentes apontaram para uma 

possível adaptabilidade ao teletrabalho, ainda que em tempo parcial, visto que 

possuem grande parte dos fatores de sucesso indicados na literatura. Os dados 

obtidos vão de encontro à pesquisa de Turetken et al (2011), quanto aos requisitos 

de independência da tarefa, mensurabilidade das saídas do trabalho e variedade da 

tarefa. 

Em relação às condições de trabalho na Instituição, a maior parte dos 

respondentes entende que o ambiente de trabalho é barulhento ou propício à 

constantes distrações. Estes dados indicam que tarefas que necessitam de alto grau 

de concentração poderiam passar a ser executadas remotamente, trazendo um 

possível ganho de produtividade nas mesmas. Este fator foi apontado na pesquisa 

de Olson (1983) como potencializador da adoção de teletrabalho. 

Nas respostas abertas, foi indicado por alguns respondentes que o 

deslocamento para o trabalho era um motivador à adoção ao teletrabalho, seja por 

ser considerado longo e desgastante, seja por questões de segurança ou 

financeiras. Estas colocações corroboram à pesquisa de Mokhtarian e Salomon 

(1994 e 1996). 

Mokhtarian e Salomon (1994) indicaram que a definição de quem se 

responsabilizará e arcará com os custos dos equipamentos para teletrabalhar é um 

fator crítico para a adoção bem-sucedida. Apenas um entrevistado não se mostrou 

disposto a arcar com este custo. Ainda assim, em todas as experiências já 

existentes de teletrabalho na administração pública e nos instrumentos normativos 

encontrados na pesquisa há a indicação de que o servidor deve arcar com esse 

custo e responsabilidade dos mesmos. 

Durante a aplicação do instrumento para mapeamento de tarefas 

teletrabalháveis foram verificados os fatores apontados por Olson (1983) em seus 

estudos, como o requisito de espaço físico mínimo (computador e telefone) para a 

realização das tarefas, além do levantamento dos processos de trabalho da jornada 

mensal do trabalhador, possibilitando avaliar se as tarefas executadas são 

mensuráveis e se já existe controle dos entregáveis desses processos por parte da 

chefia. 

Com o instrumento desenvolvido como suporte à identificação de 

adaptabilidade de tarefas e de pessoas ao teletrabalho, verificou-se a possibilidade e 

o interesse em ampliar e sistematizar a adoção de teletrabalho na Instituição. No 
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entanto, faz-se necessária a implementação de indicadores de produtividade dessas 

tarefas, para que se adequem às necessidades de mensuração dos resultados, o 

que é exigido nos instrumentos reguladores do teletrabalho na administração 

pública. 

 

5.2 ALCANCE DO OBJETIVO 

A presente pesquisa teve como objetivo geral desenvolver um método de 

identificação de tarefas teletrabalháveis. Pretendeu ainda propor diretrizes para 

introdução planejada e sistematizada do trabalho remoto. Como resultado da 

pesquisa, o método e as diretrizes foram apresentados no capítulo 4. 

Dentre as diretrizes estabelecidas, identificou-se como interessante a 

adoção ao teletrabalho em alguns processos de trabalho realizados pela Instituição, 

bem como mais adequada a utilização desta modalidade de trabalho parcialmente 

(em alguns dias da semana), concorrendo para evitar os aspectos negativos do 

trabalho remoto como o isolamento e a falta de visibilidade do trabalhador. Esses 

aspectos negativos foram estudados por O’Neill et al (2009) e identificados durante a 

pesquisa como preocupação por parte dos respondentes, onde alguns mencionaram 

o medo da segmentação das pessoas e a necessecidade de troca de conhecimento 

entre os servidores do setor, por exemplo. 

O’Neill et al (2009) apontam certos fatores situacionais (número de filhos, 

por exemplo) como importantes de serem considerados na implantação do 

teletrabalho. Na presente pesquisa identificou-se fatores situacionais, tendo como 

exemplo o respondente que julga interessante à adoção do teletrabalho pois cuida 

da mãe de 94 anos, conseguindo assim se dividir entre o teletrabalho e os cuidados 

com ela. Vale ressaltar que os fatores situacionais não são conclusivos quanto à 

adoção ao teletrabalho, com alguns autores ressaltando aspectos negativos como 

possíveis interrupções constantes por membros da família, dentre outros. 

Mokhtarian e Salomon (1994 e 1996) apontam que o deslocamento ao 

trabalho pode ser um motivador para a adoção do teletrabalho, quando este 

deslocamento é considerado longo, pesado (congestionamento) ou caro, por 

exemplo. O deslocamento ao trabalho foi citado de forma recorrente durante a 
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pesquisa como motivação à adoção do teletrabalho por parte dos respondentes, 

principalmente pela economia de tempo e recurso financeiro. 

Capacidade de separar vida pessoal da profissional é apontada como uma 

das categorias de preditores pessoais de sucesso para teletrabalhadores por O’Neill 

et al (2009). Este fator foi identificado na pesquisa durante a coleta de dados, 

quando um respondente mencionou que se a Instituição possuisse uma estrutura 

adequada preferiria trabalhar integralmente na local de trabalho do empregador para 

conseguir separar trabalho da vida pessoal. 

Turetken et al (2011), destacaram que boas práticas de gerenciamento são 

fundamentais para a implantação bem-sucedida do teletrabalho. Desta forma, faz-se 

imprenscindível um planejamento para a adoção desta forma de trabalho na 

instituição, seja através do mapeamento de processos de todos os serviços 

prestados, seja pela definição de indicadores de desempenho dos trabalhadores 

durante trabalho remoto e presencial, seja pelo desenvolvimento de uma forma de 

mensuração e controle dos resultados desses processos. 

Ressalta-se que, mesmo tarefas hoje consideradas não adaptáveis ao 

teletrabalho podem, num futuro próximo, seja por avanços tecnológicos, seja por 

modificações nos processos de trabalho e na forma com que são executadas, 

passar a ser adaptáveis à execução remota. Essas modificações de adaptabilidade 

foram estudadas por Mokhtarian e Salomon (1994 e 1996). Na presente pesquisa, 

foi observado um caso deste tipo de modificação, onde o respondente salientou que 

estava em desenvolvimento uma alteração na forma de execução de uma de suas 

tarefas, que deixariam de utilizar meios físicos (processos em papel), para serem 

inseridas num sistema de tecnologia de informação, influenciando positivamente à 

adoção do teletrabalho. Destaca-se que a Instituição está em momento de transição 

de métodos de trabalho, com processos em estágio de mapeamento para migração 

para o SEI. Esta migração facilitará a adoção ao teletrabalho, tanto por informatizar 

os métodos de execução das tarefas, como por facilitar a criação de indicadores de 

produtividade, exigidos pelo Instrumento Normativo do Ministério do Planejamento e 

indicados como fator de sucesso pela literatura. 

Recomenda-se as seguintes diretrizes para implantação do teletrabalho na 

Instituição Federal de Ensino Superior estudada: 
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1) Adoção ao teletrabalho de forma voluntária pelo servidor; 

2) Palestra/treinamento obrigatória de orientação sobre teletrabalho, 

anteriormente ao voluntariado ao programa de teletrabalho da 

Instituição. Sugere-se temas como descrição das características 

pessoais e das tarefas indicadas/favoráveis à adoção deste tipo de 

trabalho, condições de trabalho, saúde e segurança dos 

trabalhadores, informação quanto à necessidade de facilidade ao uso 

de tecnologia e responsabilidades pelos investimento e manutenção 

da infraestrutura necessária para teletrabalhar. 

3) Preenchimento pela chefia, em conjunto com o servidor, do método 

de identificação de tarefas teletrabalháveis. Sugere-se que o 

resultado da aplicação do método sirva de base para o planejamento 

da adoção ao teletrabalho, identificando quais tarefas são adaptáveis 

ou mais facilmente adaptáveis, ainda que requeiram pequenas 

mudanças. 

4) Reavaliação do teletrabalho a cada 6 (seis) meses, para indicação da 

permanência ou não do servidor/processo de trabalho no programa. 

Este prazo é utilizado por outros órgãos público que já utilizam o 

teletrabalho (AGU e TCU). 

5) Para implantação do projeto-piloto na Instituição, sugere-se que 

sejam incluídas, inicialmente, tarefas com maiores chances de 

sucesso na adoção do teletrabalho e menor necessidade de 

adequação para se tornarem adaptáveis. Esta estratégia é 

recomendada, visto a conversão do programa de gestão em 

experiência-piloto necessitar ter resultado de avaliação bem-sucedido 

para a autorização da continuidade do teletrabalho na Instituição em 

programa de gestão definitivo, conforme IN 01, de 31 de agosto de 

2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

6) Sugere-se que sejam incluídos no termo de adesão do servidor a 

indicação de condições de trabalho (condições ambientais, 

organização do trabalho, equipamentos, mobiliários) indicadas para 
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não comprometer a saúde e a segurança do trabalhador e o 

desempenho da tarefa. 

 

5.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Como fatores limitantes deste estudo pode-se destacar inicialmente, que os 

dados da pesquisa foram alcançados através de uma amostra por conveniência. Em 

virtude do tempo e do movimento grevista ocorrido na instituição, não foi possível 

realizar mais entrevistas ou mesmo treinar outras pessoas para aplicar o método e 

contribuir para o aperfeiçoamento dos instrumentos de coleta, análise e 

classificação. Sendo assim, um fator limitante da presente pesquisa foi a forma de 

coleta de dados utilizada, onde as entrevistas estruturadas foram aplicadas pela 

pesquisadora, podendo ocasionar o viés por parte do pesquisador. Destaca-se ainda 

a pequena quantidade de pesquisas brasileiras localizadas sobre o tema no setor 

público, o que dificultou a comparação com outros trabalhos. 
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6 CONCLUSÃO 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar fatores que favorecem a 

implantação bem-sucedida do teletrabalho, assim como a base legal e experiências 

já existentes na administração pública brasileira. Para tal, a construção das questões 

de pesquisa norteou o estudo, que através da revisão bibliográfica, possibilitou o 

desenvolvimento de um método de identificação de tarefas teletrabalháveis, de 

forma a dar suporte, como ferramenta de gestão, para a implantação planejada e 

sistematizada do teletrabalho, levando em consideração as peculiaridades do setor 

público. 

A primeira contribuição desta pesquisa está na difusão do tema, visto que 

esta forma de trabalho, até então, é pouco estudada na administração pública 

brasileira. A principal contribuição desta pesquisa foi fornecer insumos (diretrizes, 

método e instrumento) para sistematizar o planejamento de mudanças na 

organização de trabalho na instituição federal de ensino superior utilizada como 

estudo de caso, trazendo o teletrabalho como proposta de flexibilização da jornada 

de trabalho dos servidores públicos federais, em consonância com a 

regulamentação vigente na esfera pública. 

O método desenvolvido para identificação de tarefas teletrabalháveis inclui: 

um roteiro estruturado de entrevista presencial para levantamento de informações; 

um conjunto de indicadores, critérios e diretrizes para análise da aderência entre as 

respostas obtidas e os fatores críticos de sucesso para o teletrabalho; um 

instrumento de classificação da situação analisada (pessoa-tarefas), que aponta se 

há indicação para teletrabalho ou quais são as pendências para viabilizar a 

indicação. 

Os resultados apresentados indicaram que há a presença de fatores críticos 

de sucesso para o teletrabalho em atividades realizadas na instituição, o que 

corrobora à resposta da primeira questão de pesquisa realizada. Sob este aspecto, 

considerou-se que as características das tarefas ficam mais evidentes com a 

aplicação do método, indicando em que pontos é preciso avançar para favorecer a 

adaptação ao teletrabalho. Recomendando-se um estudo mais aprofundado para a 

orientação dos trabalhadores quanto aos fatores pessoais que favorecem a 

implantação bem-sucedida do teletrabalho, com o objetivo de que se voluntariem ao 
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teletrabalho aqueles que têm mais chance de realizá-lo com produtividade superior à 

desenvolvida no trabalho local. 

No que concerne à segunda questão de pesquisa, os resultados 

demonstraram que é possível a elaboração do método de identificação de tarefas 

teletrabalháveis, através do mapeamento de processos das atividades executadas 

na instituição e da análise da aderência das tarefas destes processos aos fatores 

críticos de sucesso encontrados na literatura e nos instrumentos normativos já 

utilizados na administração pública. O método desenvolvido na pesquisa serve de 

base para a primeira identiticação de tarefas teletrabalháveis, recomendando-se 

uma avaliação mais aprofundada em relação ao instrumento normativo para o 

teletrabalho, a ser definido pelo dirigente máximo da instituição. 

Como resultado não esperado, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, ao 

tomar conhecimento desta pesquisa, convidou a autora a participar da Comissão de 

Flexibilização, apoiando tecnicamente às questões referentes ao teletrabalho. Essa 

Comissão tem por finalidade assessorar o dirigente máximo da instituição na 

deliberação quanto à pertinência de adoção da jornada de trabalho flexibilizada de 

servidores técnico-administrativos. 

Não foi escopo deste trabalho mensurar o ponto ótimo entre a jornada de 

trabalho presencial e remoto por servidor e outras questões que contribuiriam para 

planejamento da adoção do teletrabalho. Sendo assim, como trabalhos futuros 

sugere-se investigar, como continuidade desta pesquisa: formas de avaliação do 

percentual da jornada a ser executada remotamente, além de formas de 

mensuração e controle das tarefas teletrabalhadas; verificação da aplicabilidade do 

método desenvolvido em organizações do setor privado; investigação do 

teletrabalho a partir da compreensão da atividade, para além da tarefa; questões 

referentes à transferência de conhecimento e aos critérios de seleção dos 

teletrabalhadores; verificação de correlação entre patologias psicológicas e o 

teletrabalho; e, por fim, investigação a cerca de softwares e sistemas de informações 

específicos para o teletrabalho. Estas questões constituem-se como desafios e 

podem ser bons passos a serem dados na direção da adoção do teletrabalho na 

instituição federal de ensino superior estudada. 
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