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Definições de teletrabalho 
•Atividades que podem ser executadas fora das 
dependências do órgão, de forma remota, .... 

•Tarefas executadas em casa ou em outros ambientes 
de trabalho... (U.S. Office Personnel Management – 
OPM).  

•Arranjos flexíveis de trabalho que compreendem 
pessoas trabalhando em diferentes momentos. 

•Trabalho realizado fora do local convencional de 
trabalho e conectado aos sistemas computacionais da 
organização por meio de tecnologias da informação e 
comunicação.  
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Definições de teletrabalho 
• Teletrabalho é uma forma de organizar e executar o trabalho por 

meio de tecnologia da informação, em um contexto de 
contrato/relacionamento de emprego (Eurofound, 2012). 

• Termos utilizados:  

• telecomutação 

• trabalho remoto 

• trabalho móvel 

• trabalho virtual 
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Três gerações do teletrabalho 

1975 - Jack Nilles 
Descentralização do trabalho 
Redução do tempo gasto em 

deslocamentos 
Previsão de teleconferências 

 

 

1980-90 

Toffler (1980)  

Trabalho em casa  

Centros satélites  

Teleconferências  

Expansão da internet  

2000 

Escritório 
móvel 

Escritório  

virtual 

Messenger e Gschwind, 2015, 2016 
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Três gerações do teletrabalho 

1970 

Home office 

1980-90 

Home office 

Telecentros 

2000 

Escritório móvel 

Escritório 
virtual 

Messenger e Gschwind, 2015, 2016 6 



Três gerações do teletrabalho 
•1ª. Geração: Home Office: em casa ou em escritórios 

satélites, computador, telefone, fax.  

•2ª. Geração: Escritório móvel, terceiro espaço,   
(veículos, aeroportos, cafés, estações de trem), laptop, 
celulares. 

•3ª. Geração: Escritório virtual, tablet, smartphones, 
nuvens, nômades virtuais, espaços intermediários, 
qualquer hora e quase em qualquer lugar.  

Messenger e Gschwind, 2015, 2016 7 



Em casa 

Total 

Computador 

Telefone 

Parcial 

Ocasional 
Laptop 

Tablet 

Telefone 
móvel 

Smart- 
phone 

“Terceiro” espaço 

Espaços intermediários 

Organização 

Localização 

Tecnologia de 
Comunicação 

Tecnologia da 
Informação 

Primeira geração 

Home office 

Segunda geração 

Mobile office 

Terceira geração 

Virtual office 

Três gerações  do 
teletrabalho 

(Messenger & Gschwind, 2015, 
2016. - p. 18 e 203) 8 



Tipos e dimensões de análise 

Dimensões de análise do teletrabalho 

Tempo Parcial ou Integral 

Horários Fixos ou flexíveis 

Local(is) Em casa, em escritórios satélites,  em diferentes locais  

Participação Voluntária ou por iniciativa da organização 

Duração Permanente, alternativo ou ocasional 
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Duas visões 

 

O teletrabalho não está apenas 
ultrapassando os limites temporais 
e espaciais previamente 
conhecidos. O teletrabalho  está 
mudando o desenho do trabalho 
em si (Ling, 2008).  

 

No teletrabalho, o trabalho a ser 
realizado não costuma vir 
acompanhado por mudanças no 
propósito, nem nas 
responsabilidades concebidas. 
(Golden & Gajendran, 2018),   
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Dimensões de análise – Desenho do trabalho 

• Características das Tarefas 

• Características do Conhecimento 

• Características sociais 

• Características do contexto 

 

Morgeson & Humphrey, 2006 

11 



Dimensões de análise – Desenho do trabalho 

1. CARACTERÍSTICAS DAS TAREFAS: 
 

• opinião de trabalhadores sobre a variedade de 
tarefas, a autonomia que possuem para 
organizar as tarefas e tomar decisões, o 
significado do trabalho para outras pessoas, a 
identidade das tarefas (se o trabalho envolve 
atividades completas) e os feedbacks 
fornecidos pelo próprio trabalho; 

 

 
Morgeson & Humphrey, 2006 
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Dimensões de análise – Desenho do trabalho 

2. CARACTERÍSTICAS DO CONHECIMENTO: 
 

• opinião de trabalhadores sobre a complexidade, 
os problemas a serem solucionados no 
trabalho, a variedade de informações que é 
preciso processar para realizar as tarefas e o 
grau de especialização necessários à realização 
do trabalho;  

Morgeson & Humphrey, 2006 

13 



Dimensões de análise – Desenho do trabalho 

3. CARACTERÍSTICAS SOCIAIS  

• opinião do trabalhador sobre o suporte social, 
o grau de interdependência das suas tarefas 
com as realizadas por outras pessoas, as 
interações com pessoas de outras 
organizações e os feedbacks de chefes e 
colegas recebidos pelo trabalhador no 
ambiente de trabalho. 

Morgeson & Humphrey, 2006 14 



Dimensões de análise – Desenho do trabalho 

4. CARACTERÍSTICAS DO CONTEXTO  

• opiniões de trabalhadores sobre 
aspectos ergonômicos, esforço físico, 
condições do ambiente de trabalho e 
características dos equipamentos 
utilizados. 

Morgeson & Humphrey, 2006 
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(Parker, Morgeson, & Johns, 2017): 
revisão de 100 anos de pesquisa 
sobre Work Design 

Desenho do trabalho e efeitos sobre indivíduos e 
organizações 

Autonomia 
Significado 
Identidade 

Complexidade  
Suporte social 

Satisfação 
Produtividade 

Bem-estar 
Presenteísmo 

Comprometimento 
Criatividade 

Saúde mental 
Saúde ocupacional 
Qualidade de vida 
Outros resultados 

16 



Condições propícias ao teletrabalho 

• Tarefas, cargos e processos codificáveis, padronizáveis 
e modularizáveis (separação em partes que podem ser 
realizadas sem interdependência e, em seguida, 
integradas).  

• Trabalhos que não exigem presença física no ambiente 
de trabalho. 

• Trabalhos que exigem muita atenção e concentração e 
ambiente livre de interrupções, ruídos e distratores.  

 
Neirotti, Paolucci e Raguseo, 2013. 
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Condições propícias ao teletrabalho 
Contexto tecnológico que possibilite: 

• Descentralização de tarefas 

• Monitoramento/controle/gestão de desempenho  

• Comunicação por meio de sistemas eficientes de informação e 
comunicação 

• Abrangência geográfica da organização com unidades 
organizacionais geográficas dispersas  

Neirotti, Paolucci e Raguseo, 2013. 
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Condições propícias ao teletrabalho 
Capital humano detentor de: 

• conhecimentos especializados e complexos,  

• experiência,  

• alto nível de autonomia,  

• capacidade de gestão do tempo,  

• habilidades para solucionar problemas e tomar decisões 
por delegação,  

• realizar tarefas com mediação de sistemas e tecnologias 
da informação e comunicação. 

 Neirotti, Paolucci e Raguseo, 2013. 
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• Em ambientes relacionamentos pouco suportivos, o 
teletrabalho em tempo parcial pode favorecer o 
desempenho de tarefas  complexas.  

• Situações de forte interdependência de tarefas não 
afetam o desempenho do teletrabalhador, quando o 
teletrabalho é realizado em tempo parcial e é 
mediado por diversos meios de comunicação . 
• O esforço gasto pelo teletrabalhador para 

coordenar esforços e sincronizar ações com 
colegas e chefes parece ter sido atenuado por 
encontros face a face e por meio de tecnologias 
eficazes de comunicação.  

Características sociais e teletrabalho 

Golden & Gajendran, 2018 20 



Características sociais do trabalho presencial 

• Além de benefícios, há custos envolvidos nas interações sociais no trabalho. 
• Sobrecarga de trabalho colaborativo 
• Leiautes que provocam interrupções frequentes no trabalho 
• Esforço intenso para manter a atenção concentrada nas tarefas 
• Esforço emocional e cognitivo para autorregulação e controle das emoções 
• Tensão entre necessidade de ficar sozinho para trabalhar e necessidade de 

interagir com outras pessoas  

 

 

 

 

Consumo constante e elevado de energia 

Desgaste 

Exaustão  

Burnout 

Windeler, Chudoba e Sundrup, 2017  
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Recuperação e gasto de energia em interações 

Recuperação Gasto de energia 

Windeler, Chudoba e Sundrup, 2017  

A perda de recursos 
cognitivos e emocionais 
ocorre quando os ciclos 
de ganho e recuperação 
de energia são 
interrompidos e se 
tornam insuficientes 
levando ao desgaste e à 
exaustão. 
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Características sociais – desafios da interdependência 
O Teletrabalho em tempo parcial pode reduzir as perdas e aumentar os 
espaços para recuperação de energia e diminuição de perda de recursos 
cognitivos e emocionais. 
 
Porém, os esforços do teletrabalhador para manter a interdependência de 
tarefas e para reunir pessoas por meio de tecnologias podem influenciar 
negativamente  o papel do teletrabalho como mecanismo de recuperação e 
diminuição de gastos de energia.  
 
A interdependência de tarefas aumenta a exaustão tanto no trabalho 
presencial quanto no teletrabalho. 
 

Windeler, Chudoba e Sundrup, 2017  
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 Percepções de gestores sobre pontos positivos do teletrabalho 

Abbad, Legentil, Miranda, Damascena, Feital e cols, 2017) 24 



1. Qualidade de 

Vida 

Aumento do bem-estar, do conforto, da felicidade e do convívio com a 

família, além da economia de tempo com o não deslocamento e da 

diminuição de estresse. 

2. Produtividade 
elevação acentuada do rendimento e do desempenho, e de melhora na 

qualidade e na velocidade de entrega. 

Pontos positivos do teletrabalho 

Abbad, Legentil, Miranda, Damascena, Feital e cols, 2017) 25 



Pontos positivos do teletrabalho 

3. Flexibilidade / Autonomia 

Prerrogativa do teletrabalhador para administrar o tempo 

e a execução das tarefas, conciliando-as com outras 

atividades cotidianas. 

4. Diminuição de despesas 

Redução de gastos para a organização (materiais de 

consumo, serviços, postos físicos de trabalho) e para o 

teletrabalhador (alimentação, transporte, vestuário). 

Abbad, Legentil, Miranda, Damascena, Feital e cols, 2017) 26 



Pontos positivos do teletrabalho 

5. Motivação 
Aumento do comprometimento, do envolvimento e da 

motivação do teletrabalhador. 

6. Atratividade da 

Unidade 

Aumento da atratividade de servidores para lotação na unidade 

que possibilita o teletrabalho. 

Abbad, Legentil, Miranda, Damascena, Feital e cols, 2017) 27 



Pontos positivos do teletrabalho 

7. Clima de trabalho 

Melhora na confiança mútua e na convivência 

entre chefia, trabalhadores presenciais e 

teletrabalhadores. 

Abbad, Legentil, Miranda, Damascena, Feital e cols, 2017) 
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 Desafios e dificuldades na gestão do teletrabalho 
Abbad, Legentil, Miranda, Damascena, Feital e cols, 2017) 
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Desafios/Dificuldades associadas à gestão do 
teletrabalho 

1. Gerenciamento/ 
Acompanhamento 
 

Desafios enfrentados por gestores para o 
estabelecimento de metas, acompanhamento 
individualizado, controle da produção dos 
teletrabalhadores e negociação de ajustes de metas 
devido à sazonalidade dos processos de trabalho. 

2. Integração do 
Teletrabalhador 

Preocupação manifestada por gestores com o 
distanciamento e a possibilidade de 
enfraquecimento do vínculo do teletrabalhador 
com a equipe e com a própria chefia. 

Abbad, Legentil, Miranda, Damascena, Feital e cols, 2017) 
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Comunicação 

Comunicação  Dificuldades enfrentadas por gestores para 
estabelecer uma comunicação 
instantânea, eficaz, tempestiva e 
sincronizada com os teletrabalhadores. 

Engajamento em 
Atividades Presenciais 

Dificuldade /desafio de engajar o 
teletrabalhador em atividades presenciais. 

Perfil do 
Teletrabalhador 

Desafios da seleção de servidores aptos  a 
aderir ao teletrabalho . 

Desafios/dificuldades associadas à gestão do 
teletrabalho 

Abbad, Legentil, Miranda, Damascena, Feital e cols, 2017) 
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Competências necessárias à gestão do (tele)trabalho 

1. Gestão de equipes mistas  (teletrabalhadores e 
trabalhadores presenciais) 

2. Utilização eficiente de ferramentas de comunicação para 
distribuir tarefas, acompanhar, dar feedbacks, controlar 
prazos e alcance de metas. 

3. Habilidades para:  

1. Selecionar servidores aptos ao teletrabalho. 

2. Estabelecer metas coerentes, tangíveis, realistas e justas. 

3. Gerenciar o fluxo de trabalho, o cumprimento de prazos,  

4. Coordenar a interdependência e as demandas de 
interação para a realização de tarefas. 
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Competências necessárias à gestão do (tele)trabalho 

5. Equilibrar demandas de trabalho da equipe presencial 
e teletrabalhadores. 

6. Ajustar metas às variações sazonais dos processos de 
trabalho.  

7. Promover um clima favorável de trabalho, estimulando 
interações e suporte social saudáveis entre os 
membros da equipe e teletrabalhadores.  

8. Coordenar atividades interdependentes, gerenciando 
as demandas de encontros face a face/ mediados por 
tecnologias de comunicação síncrona. 
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 1. Gerenciar o tempo, equilibrando demandas pessoais e 

profissionais. 

2. Cuidar do conforto e adequação ergonômica do ambiente de 
trabalho (home office).  

3. Evitar o isolamento social e profissional. 

4. Identificar e remover riscos ambientais de estresse, interrupções, 
ruídos, distrações que possam afetar o desempenho. 

5.  Utilizar diversas mídias para comunicar-se com a chefia, colegas 
e demais pessoas (internas ou externas à organização) com as 
quais é necessário interagir para realizar o trabalho.  

6. Identificar sinais de fadiga e buscar pausas para recuperação de 
energia.  

 
Competências necessárias ao teletrabalhador 
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  Recomendações 

• Promover e incentivar o (tele)trabalhador a engajar-se em atividades 
presenciais com a equipe. 

• Oferecer programa de desenvolvimento de competências de gestão 
do teletrabalho e de equipes mistas.  

• Aprimorar condições tecnológicas  propícias à gestão de diversos 
arranjos de (tele)trabalho.  

• Possibilitar/regulamentar o teletrabalho em seus diferentes formatos 
tempo parcial, ocasional, tempo integral. 

• Analisar previamente a natureza, o desenho e os ciclos de carga de 
trabalho, estabelecer metas tangíveis e desenvolver tecnologias 
eficientes de gestão do teletrabalho. 
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Obrigada!  

 
Grupo de pesquisa 
Teletrabalho – UnB  

Link: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/470797 
 

Coordenadora: Gardênia da Silva Abbad 
CV: http://lattes.cnpq.br/6225924782510184 
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