
COMPETÊNCIAS PARA SER 
UM TELETRABALHADOR EFICAZ

FULL REMOTE SKILLS:
Resultados do estudo “FullRemoteSkills: What skills does an effective 
teleworker need?” com grupo de trabalhadores remotos
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SUMÁRIO
 
 

Até 2020, o teletrabalho em tempo integral abrangia apenas uma pequena 

percentagem dos trabalhadores. No entanto, a atuação dos teletrabalhadores 

é agora fundamental para manter as empresas em funcionamento. E quais são 

as competências que devem ser mobilizadas para teletrabalho, de forma a 

que este decorra de forma eficaz? Como manter a atividade com os outros 

membros da organização?

O estudo apresentado neste documento analisa o histórico, o desempenho e as 

habilidades comportamentais de um grupo de 317 teletrabalhadores entre 2009 

e 2019, que representava o grupo “full remote” antes da Covid-19. Este grupo foi 

caracterizado, antes de mais, pela sua heterogeneidade em termos de sucesso, 

antes e depois do teletrabalho. Havia trabalhadores de alto desempenho, 

para os quais o teletrabalho foi uma recompensa, e trabalhadores de baixo 

desempenho.

As diferenças no domínio de cinco competências diferentes explicam essa 

distinção no progresso antes, durante e após o teletrabalho. Essas habilidades 

ilustram os detalhes e os requisitos para teletrabalho. O teletrabalhador está 

ameaçado pela sua ausência física e pela ausência de trocas informais. As 

cinco competências identificadas neste estudo descrevem um método de 

coordenação de superação das limitações do teletrabalho.
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INTRODUÇÃO
 
 

O estudo aqui apresentado analisa os percursos de carreira, desempenho e 

habilidades sociais de um grupo de trabalhadores remotos entre 2009 e 2019. 

Foi realizado em janeiro de 2020 para apoiar a implementação do teletrabalho 

num contexto normal. No entanto, desde então, a situação assumiu toda uma 

nova dimensão. A pandemia global e o medo de contaminação levaram a 

uma mudança abrupta nas condições de trabalho dos trabalhadores em todo 

o mundo. 25% deles, e até 50%, dependendo dos países, tornaram-se agora 

trabalhadores remotos em tempo integral. Noutras palavras, profissionais 

que trabalham exclusivamente a partir de casa. Incerteza quanto ao retorno 

a condições normais, bem como os desejos pessoais de muitas pessoas, 

significam que um grande número de colaboradores europeus continuará a 

trabalhar remotamente nos próximos meses.

As questões que surgem hoje dizem respeito ao desempenho de trabalhadores 

remotos. Como, na situação sem precedentes que estamos a viver, podemos 

manter a operação nas organizações? E, mais especificamente, quais são 

exatamente as habilidades necessárias para ser um trabalhador remoto 

eficiente?

O estudo examina a população de trabalhadores “totalmente remotos” 

antes da crise do coronavírus. Fala sobre as características distintivas desta 

população, tanto em termos das suas trajetórias de carreira anteriores, das suas 

funções e habilidades, como do seu desempenho antes e após o teletrabalho. 

Os resultados levam-nos a apresentar algumas propostas que podem ser úteis 

tanto para líderes como para os novos colaboradores remotos. 
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Teletrabalho até hoje
 
 

O surgimento do teletrabalho na década de 1970 foi tanto o resultado de avanços 

tecnológicos como uma escolha estratégica. Após a crise do petróleo em 1973, 

a busca de formas de reduzir viagens, congestionamentos, poluição e consumo 

levou ao surgimento de uma série inicial de reflexões sobre as vantagens de 

trabalhar a partir de casa. Jack Nills, um engenheiro da NASA, sugeriu levar o 

trabalho aos trabalhadores, em vez de trazer os trabalhadores para o trabalho, e 

convenceu as empresas a examinar a questão. Viram duas vantagens: a primeira 

consistia no preenchimento da lacuna entre as áreas geográficas onde as 

populações qualificadas viviam e aquelas onde os empregos foram encontrados. 

A IBM, por exemplo, olhou para isto como um meio de contratar especialistas de 

IT, localizados principalmente na costa oeste, que não se quiseram mudar para 

a sede situada no estado de Nova York. Outras empresas, cientes de que as 

oportunidades de trabalho para as mulheres continuariam a crescer, procuraram 

maneiras de ajudar esses colaboradores a equilibrar as suas diferentes esferas 

de vida. Isso levou a uma forma de segmentação desde o início da ideia de 

teletrabalho, ou seja, trabalho remoto para uma elite, que refletia o seu poder 

de negociação com o empregador, e trabalho remoto para colaboradores de 

nível inferior, menos baseado no poder de negociação individual e mais em 

acordos coletivos disponibilizados para eles. 

O impacto dessas escolhas pioneiras permaneceu mínimo, e as possibilidades 

tecnológicas ainda eram limitadas e caras. As redes de IT estavam apenas 

em estágios iniciais e eram muito lentas. Os computadores ainda não eram 

dispositivos pessoais, mas máquinas enormes e pesadas. O surgimento 

de tecnologias móveis na década de 1990 veio trazer de novo o debate. 

Computadores pessoais, telemóveis e internet tornaram possível a interação 

instantânea entre colegas geograficamente distantes. A mudança do Ocidente 

em direção a uma economia do conhecimento e o declínio programado dos 

empregos nas fábricas levou a uma nova consciência política. Acordos europeus 

e nacionais foram assinados para facilitar a adoção do teletrabalho (evitando 

assim mudanças nos contratos de trabalho) e para garantir direitos iguais 
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entre trabalhadores remotos e outros. Em suma, o acesso aos direitos legais, 

a democratização dos computadores pessoais, a disseminação de conexões 

de internet de alta velocidade e, mais recentemente, o desenvolvimento de 

ferramentas de videoconferência (especialmente o Skype em 2003) tornaram, 

gradualmente, o contexto mais favorável.

O número de colaboradores a trabalhar remotamente na Europa tem crescido 

de forma constante desde o início de 2000. Em 2019, atingiu 10,9% (Eurostat). No 

entanto, este crescimento precisa de ser analisado, uma vez que o teletrabalho 

era basicamente parcial (alguns dias por semana, todas as semanas) ou 

ocasional (alguns dias de vez em quando), e o número de colaboradores a 

trabalhar remotamente em tempo integral permaneceu marginal: em 2019, eram 

apenas 1,56%.



Full Remote Skills: competências para ser um teletrabalhador eficaz            pag. 5

Detalhes organizacionais
 
 

O teletrabalho em tempo integral significa uma completa mudança para o 

profissional, que passa de trabalhar nas instalações da empresa para trabalhar 

remotamente. Portanto, implica pertencer a uma organização (teletrabalho 

não é subcontratação) e requer recursos técnicos. Mais concretamente, a 

atividade do trabalhador remoto é consideravelmente influenciada por quatro 

características que tornam a situação muito diferente do trabalho tradicional.

Autonomia
Trabalhadores remotos têm menos acesso a conselhos ou ao apoio dos seus 

colegas e, consequentemente, têm de tomar mais decisões sozinhos.

Gestão do horário
Seja uma vantagem ou uma desvantagem, trabalhar remotamente significa que 

a relação com o tempo é mais flexível. Trabalhadores remotos podem organizar 

o seu tempo como desejam e não estão vinculados aos rituais baseados no 

tempo de uma empresa (intervalos, almoço, etc.). No entanto, também significa 

que os trabalhadores remotos precisam de equilibrar as suas horas de trabalho 

com tempo pessoal, o que é igualmente desafiador.

Interdependência de tarefas
Como todos os colaboradores, os trabalhadores remotos precisam de outros 

antes de poderem agir. Isso implica adotar meios alternativos de comunicação e 

coordenação com as tradicionais formas de contacto interpessoal. No entanto, 

ao mesmo tempo, também devem gerir incerteza, devido à falta de informação.

Isolamento e ausência
Trabalhadores remotos podem carecer de suporte social operacional e 

emocional. A falta de colegas significa perder algum apoio positivo, bem 

como habilidades complementares. Em situações de trabalho remoto, os 

pedidos de ajuda são mais formais e menos espontâneos. Por este motivo, 

as pessoas que trabalham remotamente são privadas de muitas das notícias 

informais que influenciam a sua compreensão quotidiana relativamente à vida da 
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empresa, privando-as dos meios para compreender as decisões e padrões que 

sustentam o trabalho. Ao mesmo tempo, a ausência física resulta em colegas a 

construírem uma perceção imaginária do trabalho do teletrabalhador, visto que 

a performance é menos visível.

Por todas essas razões, trabalhar remotamente implica mudar a maneira 

como as pessoas coordenam. O trabalho presencial na empresa oferece 

oportunidades para coordenação formal (instruções explícitas, processos...), 

bem como coordenação intersticial informal. Conversas ao pé da máquina do 

café ou durante o intervalo para fumar são exemplos desse tipo de coordenação. 

É nos interstícios, ou seja, nas ruturas entre situações formais, que essas 

informações importantes são repassadas de forma mais flexível. É também 

nesses momentos, quando o formal é posto de lado, que os colaboradores 

podem fazer perguntas e conversar diretamente. Em suma, para manter o seu 

nível de desempenho, os trabalhadores remotos devem encontrar alternativas 

para esse tipo de coordenação intersticial. Estas são apenas algumas das 

desvantagens tradicionalmente observadas em situações de trabalho remoto. 

Por exemplo, é comum que os estudos identifiquem também o aumento do 

conflito entre a vida privada e profissional destes trabalhadores. Por outro lado, 

o teletrabalho também traz benefícios: por exemplo, melhor qualidade de vida, 

mais autonomia, maior envolvimento e uma saúde melhor. O principal desafio, 

porém, continua a ser o desempenho dos trabalhadores remotos. **

** - Allen, T.D., Golden, T.D., & Shockley, K.M? (2015).How effective is telecommuting? Assessing the status 
of our scientific findings. Psychological Science, 16 (2), pp. 40-68.

Estudos anteriores mostraram que a situação de trabalho remoto tem um 

impacto globalmente negativo no desempenho e nas carreiras. No entanto, o 

impacto é misto: afeta mais mulheres do que homens, e colaboradores de baixo 

escalão mais do que managers. Estas observações dão origem a três questões 

que examinamos na análise seguinte.

1. Quem são realmente os trabalhadores remotos em tempo integral?

2. Quais são as habilidades pessoais necessárias para se ser eficiente numa 

situação de trabalho remoto?

3. Que tipo de coordenação substitui a coordenação intersticial que está a faltar 

quando se trabalha remotamente?
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ESTUDO

Metodologia
 
 

Os dados foram extraídos de um banco de dados que, desde 2007, segue quase 

200 mil trabalhadores franceses, representativos da população trabalhadora 

como um todo. A partir deste banco de dados, selecionámos um grupo de 

indivíduos que vivenciou uma situação de trabalho remoto a tempo inteiro, com 

contrato permanente, durante pelo menos três anos. O banco de dados contém 

uma avaliação semestral de uma série de fatores interessantes:

l Salário;

l Desempenho (conforme avaliado pelo manager durante a última reunião de 

desempenho anual);

l Posição hierárquica e crescimento desde o início da sua carreira;

l 17 habilidades sociais ou comportamentais;

l O trabalho, o status, as tarefas, idade e género.

Com base nesse conjunto de dados, pudemos analisar a trajetória de carreira 

que os levou à situação de teletrabalho, bem como analisar quem tem melhor 

desempenho e, por fim, o que acontece à carreira após a experiência de trabalho 

remoto.

As 17 habilidades sociais testadas
Embora as habilidades profissionais sejam quase infinitas, sendo que representam 

todos os diferentes empregos, as habilidades pessoais são limitadas em número, 

pois são transversais e, portanto, comuns a numerosos empregos.

As 17 habilidades definidas abaixo são avaliadas por escalas psicométricas 

reconhecidas. Formam uma lista coerente que cobre todo o espectro de 

comportamentos significativamente ligados ao desempenho, numa ampla gama 

de empregos.
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Insights
 
 

Quem eram trabalhadores remotos antes de 2020?

O banco de dados continha 317 indivíduos com as características-alvo (contrato 

permanente, teletrabalho a tempo inteiro durante pelo menos três anos). 

Estes indivíduos tinham principalmente cargos de gestão (53%), eram do sexo 

masculino (57%), a trabalhar para uma empresa com mais de mil colaboradores 

(56%), no setor de serviços (46%), e com uma média de idade de 34 anos. 

As suas características demográficas são muito semelhantes às encontradas 

num estudo realizado pela Comptoir de la Nouvelle Entreprise em 2019 (Tabela). 

Os nossos 317 indivíduos são, portanto, representativos da população de 

trabalhadores remotos franceses.

Características demográficas dos trabalhadores remotos de acordo com 

os dois estudos:
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Conforme o diagrama abaixo demonstra, a distribuição de trabalhadores 

remotos varia consideravelmente dependendo da descrição do trabalho e do 

status hierárquico. Encontramo-los principalmente em funções de apoio e entre 

colaboradores de níveis inferiores. 17% trabalham em posições de contabilidade 

financeira de baixo nível. Apesar da digitalização, tarefas de contabilidade exigem 

muito trabalho de entrada de dados que pode ser facilmente feito remotamente. 

22% podem também ser encontrados na gestão de instalações, mas estão 

virtualmente ausentes das funções de gestão de operações; não havia nenhum 

na gestão e apenas 3% em empregos de níveis inferiores. Em funções de suporte, 

a raridade de trabalhadores remotos em RH e vendas pode ser devida a vários 

fatores. Existem poucos colaboradores de nível inferior no setor de RH, o que 

explica porque há tão poucos entre os trabalhadores remotos. No entanto, 

muitos trabalham com vendas e cargos de marketing, embora os colaboradores 

neste setor sejam principalmente vendedores, altamente conectados ao ponto 

de venda e, portanto, é mais difícil para trabalhadores remotos de gerir.

Distribuição de trabalhadores remotos por função e status hierárquico:
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Os managers em funções de suporte constituem a maior proporção de 

trabalhadores remotos, com 15% em RH e contabilidade financeira e 17% em 

vendas e marketing. Assumindo que managers em cargos de marketing e vendas 

são principalmente profissionais de marketing, isto significa que têm empregos 

onde o impacto da digitalização torna o trabalho remoto possível. Por fim, é 

extremamente raro encontrar managers seniores e diretores a trabalhar a partir 

de casa. 

A sua distribuição em termos de funções e status não é a única diferença que 

distingue trabalhadores remotos de outros colaboradores. Construímos um 

indicador de sucesso agregado que liga o salário ao desempenho no trabalho e 

ao crescimento desde o início da carreira. As distribuições dessas pontuações 

de sucesso individuais são significativamente diferentes entre os trabalhadores 

remotos.

Distribuição do sucesso na carreira entre os trabalhadores remotos vs. a 

população em geral:
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A comparação dessas duas curvas mostra uma característica fundamental 

dos trabalhadores remotos antes de 2020. Indivíduos deste grupo com uma 

pontuação média de sucesso aparecem sub-representados. Por outro lado, os 

indivíduos com alta ou baixa pontuação de sucesso são sobre-representados. 

Em suma, a ausência de colaboradores de meio-termo é uma característica 

específica dos trabalhadores remotos. Isso pode ser explicado por diferenças 

individuais.

Quem trabalhava remotamente antes de 2020?

Separar as variáveis de desempenho permite-nos identificar a existência de dois 

subgrupos claramente distintos de indivíduos que se tornaram teletrabalhadores. 

Os dados são recolhidos do período anterior à sua situação de trabalho remoto.

Características dos dois grupos:
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O primeiro grupo é formado por executivos bem-sucedidos do sexo masculino 

com níveis acima da média na pontuação de sucesso. Para eles, a oportunidade 

de trabalhar remotamente foi uma recompensa e uma estratégia de retenção. 

As empresas, sem dúvida, permitiram que trabalhassem remotamente para 

garantir que eles permaneciam na empresa. No entanto, eles tinham que ser 

excelentes para pertencerem a este grupo. 

Na extremidade oposta do espectro, o segundo grupo diz respeito a mulheres 

sem cargos de gestão, cuja pontuação de sucesso está abaixo da média. Neste 

caso, poder trabalhar remotamente é visto como uma oportunidade. Não é 

uma sanção nem uma recompensa, mas sim a possibilidade de aproveitar a 

vantagem de uma política corporativa ou acordo de trabalho remoto local. Os 

colaboradores que beneficiam desta opção têm um baixo nível de qualificação 

e é improvável que sejam reconhecidos pelo seu potencial. Provavelmente, não 

é considerado importante manter um olho neles.

O que aconteceu com os teletrabalhadores?

Os mesmos dados permitiram-nos analisar as carreiras dos trabalhadores 

remotos que voltaram a trabalhar nas instalações da empresa. 378 indivíduos 

encaixam-se nessa descrição. A média de duração do período de trabalho 

remoto foi de 3,7 anos. O seu desempenho antes da experiência de trabalho 

remoto (veja acima) é um forte preditor dos estágios seguintes e do nível de 

desempenho que é subsequentemente alcançado. Quando os trabalhadores 

remotos desfrutaram de uma carreira de sucesso (grupo 1, recompensa de 

teletrabalho), o seu sucesso continua durante todo o período de teletrabalho e 

também quando eles voltam à empresa. O seu salário, o seu nível de hierarquia 

e o seu desempenho aumentam. Em suma, trabalhar remotamente estende a 

sua curva de sucesso. Por outro lado, trabalhadores remotos com empregos 

mais modestos voltam a ingressar nos seus empregos no local sem nenhum 

ganho particular. Nestes casos, o seu desempenho anterior começa a estagnar 

ou até mesmo a diminuir, e o seu desempenho parece ser ligeiramente menos 

apreciado quando retornam ao trabalho no local.
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Tendências do fator de sucesso para os dois grupos de trabalhadores 

remotos:

Que competências pessoais tornam os trabalhadores remotos eficazes?

As 17 habilidades comportamentais medidas nos trabalhadores remotos na 

nossa amostra determinam o seu sucesso em geral? Existem diferenças de 

acordo com o status hierárquico? 6 de 17 competências comportamentais têm 

um impacto significativo no desempenho dos trabalhadores remotos: 

- Autoconhecimento, 

- Resolução de questões complexas, 

- Identificação das necessidades dos outros,

- Identificação de pessoas recurso 

- Capacidade em lançar/promover projetos 

A maioria das outras capacidades da lista tem apenas um impacto marginal 

no desempenho. Isto é especialmente verdade em relação às habilidades de 

gestão e liderança. Finalmente, competências de gestão de stress, de risk-

taking e competências de criatividade têm um impacto negativo significativo no 

desempenho dos trabalhadores remotos.
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Influências no desempenho dos teletrabalhadores:

Esta configuração é relevante em todos os níveis da hierarquia, mas  

intensifica-se a nível da gestão. Quanto mais alto na carreira, mais estreita será 

a ligação entre essas 6 habilidades e o sucesso.
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Retrato de competências do trabalhador remoto eficaz

Trabalhadores remotos de alto desempenho têm uma boa compreensão 

dos seus recursos e dos recursos da sua organização, e também se sentem 

confortáveis com a complexidade. Podemos assumir que eles têm vários pontos 

de contacto com os diferentes departamentos e que as suas interações com a 

empresa não são exclusivamente feitas por via do seu superior hierárquico. Estas 

habilidades correspondem às características de trabalho remoto mencionadas 

anteriormente. Noutras palavras, eles apoiam a autonomia, a nova relação com 

a interdependência do tempo e da tarefa. Trabalhadores remotos eficazes 

também sabem como promover as suas realizações. Eles sabem, portanto, 

estar isolados dos outros, graças ao comportamento que lhes permite mostrar 

o que fizeram. Esta competência significa que outros trabalhadores podem 

visualizar o que faz o trabalhador remoto, apesar de não serem capazes de 

o ver com os seus próprios olhos. Isso significa que os trabalhadores remotos 

não são esquecidos e que as suas ações fazem parte das operações do dia 

a dia da empresa. Finalmente, eles sabem como obter reconhecimento pelos 

seus projetos e realizações. Trabalham para permanecerem visíveis e para 

aumentarem a sua imagem, de modo a compensar a ausência física. 
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Por outro lado, não investem em inovação. Trabalhadores remotos eficazes 

entendem que, para serem visíveis, devem ser inteligíveis. É, portanto, provável 

que enfatizem mais o respeito pelos processos e a conformidade do que a 

inovação. 

Na verdade, a principal armadilha que pode ameaçar os trabalhadores remotos 

é a invisibilidade. A ausência alimenta a imaginação. Como é que os outros 

membros da empresa veem o que os trabalhadores remotos fazem? Eles são 

entendidos como absorvidos no seu trabalho, ou como imersos na sua família, 

ocupados com todos os tipos de atividades além do trabalho? Os trabalhadores 

remotos, portanto, precisam de compensar a sua ausência com manifestações 

e informações que permitam que os outros membros da equipa construam uma 

imagem favorável deles. 

Finalmente, eles devem contar a história do seu trabalho para compensarem o 

facto de não o conseguirem demonstrar diariamente. Trabalhadores remotos 

eficazes substituem coordenação intersticial por coordenação de narrativa, 

atuando como contadores de histórias das suas vidas, enquanto trabalhadores 

remotos.
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CONCLUSÃO
 

Trabalho remoto, sucesso, habilidades e métodos de 
coordenação
Até 2020, apenas uma pequena minoria de trabalhadores conseguia 

trabalhar remotamente em tempo integral. Este grupo foi caracterizado pela 

uniformidade em termos de sucesso. Os salários, a promoção e o desempenho 

dos teletrabalhadores estavam acima ou abaixo da média. A ausência de 

sucesso profissional intermediário foi uma característica fundamental desta 

população, refletida nas diferentes trajetórias de carreira anteriores à situação 

de teletrabalho. Em troca da sua lealdade, um grupo de elite com conjuntos 

de habilidades difíceis de encontrar tinha o poder de negociar condições 

de trabalho remotas compatíveis com as suas escolhas de estilo de vida 

específicas. Este é o grupo de “recompensados com trabalho remoto”. O grupo 

“oportunidade de teletrabalho”, por outro lado, remete para trabalhadores mais 

prontamente disponíveis, colaboradores menos essenciais, que também são 

menos produtivos. 

Para eles, poder trabalhar remotamente era uma solução para uma determinada 

necessidade no tempo (maternidade em particular, já que este grupo é em 

grande parte jovem e feminino), com um processo escrito na convenção da 

empresa a ser ativado em vez do poder de negociação individual. 

Os dois grupos também se caracterizam pelas suas trajetórias de carreira após o 

período de trabalho remoto. Indivíduos no grupo de “recompensa com trabalho 

remoto” continuam a progredir com uma carreira de sucesso, enquanto os 

membros do grupo “oportunidade de teletrabalho” vão atrás das suas carreiras 

da mesma forma que antes, continuando a seguir trajetórias de carreira abaixo 

da média. 
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As diferenças na sua capacidade de aplicar cinco habilidades explicam essas 

variações no sucesso e trajetórias de carreira antes, durante e depois do período 

de trabalho remoto. 

As cinco habilidades são: 

- Autoconhecimento, 

- Resolução de questões complexas, 

- Identificação das necessidades dos outros,

- Identificação de pessoas recurso 

- Capacidade em lançar/promover projetos 

Estas capacidades também ilustram as exigências específicas de trabalhar 

remotamente que, sobretudo, envolvem o desaparecimento dos canais de 

comunicação informais. Conversas informais nos interstícios do tempo, onde 

informações podem ser repassadas, desaparecem.

Nada espontaneamente os substitui. Dada a sua ausência física e a distância 

de discussões informais, os colaboradores que trabalham remotamente podem 

eventualmente deparar-se com a ameaça de se encontrarem na periferia da 

organização. 

As cinco habilidades identificadas no presente estudo descrevem uma forma de 

coordenação que pode ajudar a superar os desafios de trabalhar remotamente: 

a narração de histórias ou a coordenação narrativa, cuja principal contribuição é 

permitir que os trabalhadores no local visualizem o que os seus colegas ausentes 

estão a fazer, substituindo a coordenação intersticial.
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Trabalhar remotamente na época da Covid-19

Desde março de 2020 e desde os confinamentos nacionais para lutar contra a 

Covid-19, 25% dos trabalhadores ativos tornaram-se teletrabalhadores. Esta é 

uma enorme mudança, uma vez que, em primeira instância, levou a uma grande 

alteração na população de trabalhadores remotos. Ao nível de gestão, o trabalho 

remoto tornou-se a norma para executivos de todos tipo. A diversidade de 

perfis proporcionou a um leque mais amplo de colaboradores a oportunidade 

de trabalhar remotamente, e não apenas nas categorias de “recompensa” ou 

“oportunidade” descritas acima. O teletrabalho está agora a tornar-se popular. 

Neste momento, ninguém sabe quando é que os colaboradores poderão voltar 

às condições de trabalho normais no local. Ninguém sabe quanto tempo vai 

durar a situação de teletrabalho e como esta situação sem precedentes mudará 

permanentemente o comportamento das pessoas.

Algumas sugestões com base nas conclusões do estudo

Durante o confinamento: promover a estratégia de coordenação narrativa e 

medir o seu impacto.

A coordenação narrativa sustenta o sucesso dos trabalhadores remotos. 

Isso ajuda-os a garantir que as suas contribuições são visíveis, apesar da sua 

ausência física. Uma maneira de fazer isso é permitir que todos partilhem o que 

fizeram durante o dia e a programação dos próximos dias em reuniões virtuais. 

Essas narrativas podem incluir atividades pessoais e profissionais, tornando-as 

mais autênticas. Nem todos acham fácil promover as suas ações e realizações: 

os gestores precisam de garantir que todos têm tempo e meios para se 

expressarem. Como vimos, o teletrabalho leva a uma maior conformidade 

e respeito por processos em vez de pela inovação. A crise da Covid-19 e a 

ansiedade óbvia que induz tem um efeito semelhante. No entanto, a situação 

deve fornecer uma oportunidade para a inovação, tanto para clientes e produtos 

como para a organização do trabalho. Não só fornece uma oportunidade de 
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responder a este desafio, mas também de criar equipas de projeto, ideias de 

teste e ferramentas, e de desenvolver feedback de experiências individuais. 

Finalmente, managers e CEO’s podem achar útil apresentar aplicações que 

podem medir o clima social da empresa em tempo real.

Após o confinamento: criar condições favoráveis ao 
desempenho dos teletrabalhadores

É possível que, quando o confinamento for levantado, o teletrabalho seja 

rejeitado e se retorne com entusiasmo aos espaços abertos. Porém, também 

é possível que o teletrabalho tenha dado aos trabalhadores a oportunidade de 

descobrir os benefícios de uma forma diferente de organização, que é difícil de 

abandonar. Identificar trabalhadores que podem beneficiar com o teletrabalho 

será, sem dúvida, a chave para o seu interesse renovado, pois em todos os 

negócios, durante o confinamento, haverá estrelas, heróis anónimos e talvez 

perdedores. 

À medida que o teletrabalho se torna mais difundido, garantir o sucesso desses 

trabalhadores remotos será crucial, e os managers vão precisar de garantir que 

as competências dos trabalhadores remotos estão estreitamente alinhadas 

com aquelas necessárias para um desempenho eficaz. Na falta disso, essas 

competências precisarão de ser desenvolvidas.
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Estudo:

Normandie Business School – Disciplina “Competences, employability and 

HR Decisions”

A disciplina “Competências, Empregabilidade e Decisões de RH” assume-se com 

uma abordagem objetiva e científica das mudanças contemporâneas no mundo 

do trabalho, destacando as novas habilidades e competências necessárias 

para as organizações empresariais conceberem estratégias inovadoras e 

impulsionarem o seu crescimento. Jean PRALONG é o professor da disciplina 

de Human Resources Management, Head of the Competencies, Employability & 

HR Decison - EM Normandie Business School.

A Normandie Business School, fundada em 1871, é uma referência internacional 

enquanto escola de negócios.

Performanse

Trata-se de uma subsidiária do Julhiet / Sterwen Group e é especializada na 

conceção e comercialização de testes psicométricos e avaliação de habilidades 

sociais, dedicados ao recrutamento e desenvolvimento de pessoas, com o 

objetivo de fazer crescer o desempenho futuro das organizações empresariais.

Saven

A Saven projeta e comercializa ferramentas de avaliação de recursos cognitivos 

e comportamentais. 

AKSIS Group

O grupo AKSIS oferece serviços de suporte para o desenvolvimento de carreira 

em França. O seu objetivo é dar aos trabalhadores, candidatos e jovens recém-

formados acesso ao emprego, ajudando-os a definir e a implementar um plano 

de carreira.
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O I IRH – INSTITUTO DE INFORMAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS É UM GRUPO DE COMUNICAÇÃO 
e de imprensa dedicado à produção de informação especial izada para prof iss ionais  de recursos 
humanos que nasceu da vontade de alargar a ofer ta de informação existente sobre e para os 
prof iss ionais  de recursos humanos.
Com base na RHmagazine,  publ icação de referência do setor com 24 anos de existência ,  o I IRH 
cresceu rapidamente com novos produtos e soluções.
O I IRH coloca à disposição dos seus c l ientes toda a sua experiência em soluções de comunicação, 
oferecendo uma ofer ta única de ser v iços e produtos que cobre todas as áreas chave da 
divulgação,  desde o contacto one-to-one (Eventos) ,  até aos meios nl ine (Por tal  e Newsletters) 
e off l ine (Publ icações) .

www.iirh.pt

http://www.iirh.pt



