
Trabalho é algo que se faz, não um lugar para onde se vai
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O Instituto Trabalho Portátil é membro fundador e participa do FlexWork Hub, uma iniciativa global 

onde consultorias em trabalho flexível de diversos países trocam experiências e melhores práticas, 

pesquisam tendências e publicam artigos sobre o tema

Para mais informações, visite www.flexworkhub.org 



O que mudou?



Na sociedade do conhecimento, qual 
nossa principal ferramenta de trabalho?

SOCIEDADE DO 

CONHECIMENTO

SOCIEDADE 

INDUSTRIAL

Centralizada em linhas de 

produção e bens

Centralizada em bens imateriais: 

valores, serviços, ética



O trabalho remoto é uma realidade sem volta

1
trabalhadores no

mundo são
remotos

5em 
cada

85%
perceberam aumento

na satisfação e no

engajamento dos colaboradores 

candidatos preferem 
empresas com home office

89%

20
milhões

de brasileiros trabalham 
e moram no mesmo 

endereço

das empresas brasileiras 

praticam alguma modalidade 

de trabalho remoto

68%

Fontes: Ipsos/Reuters, Censo IBGE, Telework Research Network, Telus Canada, Euromonitor, Mobile Work Exchange, Hays, SAP. Folha SP

das empresas no Brasil 

praticam home office

45%



E as tendências são claras sobre 
a nova realidade pós-digital…

“6 de 10 ocupaçōes possuem 

atividades tecnicamente 

automatizáveis.” 

McKinsey

“30% das horas trabalhadas

globalmente podem ser 

automatizadas até 2030.”

McKinsey

“AI pode dobrar as taxas de 

crescimento econômico

até 2035 ao mudar a 

natureza do trabalho.”

Accenture

“65% das crianças entrando 

no ensino primário 

desempenharão trabalhos que 

atualmente não existem.” 

World Economic Forum

“43% da força de 

trabalho dos EUA será 

freelancer até 2020.” 

Nasdaq

“47% dos trabalhos atuais 

vāo desaparecer nos 

próximos 25 anos.” 

Oxford University



…impactando 

diretamente na 

nova forma de 

trabalho

Economia Clássica

Presença Física

• Controle

• Comprometimento

Trabalho Remoto

• Flexibilidade Limitada

• Confiança

• Resultado

Economia Digital

Trabalho Portátil

• Flexibilidade Real

• Auto-gestão

• Gig Economy

Economia Pós-Digital



Implementação



Através de sua célula de consultoria, o ITP apoia a empresa na implementação do trabalho remoto, respeitando seu objetivo estratégico e

permitindo que a própria organização possa dar continuidade ao projeto após a implantação da fase piloto

Home Office

Flex Office

Trabalho Remoto

Anywhere Office

TeletrabalhoTelework
Trabalho à Distância

Work at Home

Trabalho em Casa
Home Based

Equipes Virtuais

Etapas: Visão Geral



Amelia Caetano  | (11) 96300.1830  | acaetano@trabalhoportatil.com.br

André Brik  | (41) 99115.8152  | abrik@trabalhoportatil.com.br

Marina Sell  | (41) 99181.4749  | msell@trabalhoportatil.com.br

O Trabalho Remoto representa uma revolução 

silenciosa que renova as empresas, valoriza os 

trabalhadores, liberta a cidade, multiplica a 

eficiência reduzindo custos.
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