
Teletrabalho:  
Como está a preparar  
a sua empresa para esta 
nova realidade?

Estudos apontam que, os colaboradores  
que passam 60% a 80% do seu horário 
laboral em trabalho remoto, possuem um 
maior sentimento de pertença, compromisso 
e envolvimento com a função  
e Organização.”

Fonte: Gallup (empresa norte-americana de análise de dados e consultoria, 
reconhecida internacionalmente pelas sondagens de opinião pública realizadas).
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No cenário que vivemos actualmente,  
as organizações tiveram a necessidade  
de recorrer abruptamente ao trabalho 
remoto, deixando este de ser uma opção  
e passando a ser a solução possível para 
que as empresas se mantenham activas  
e produtivas no mercado.

Naturalmente, esta mudança de contexto 
criou uma necessidade natural de rápida 
adaptação nas Organizações, tornando- 
-se imperativo alterar hábitos e criar novas 
formas de trabalho e de gestão de equipas.

pwc.com/ao/p&o

http://www.pwc.com/ao/p&o


Nos últimos meses 
assistiu-se a uma 
mudança radical  
na estrutura e na 
forma de trabalhar  
e de comunicar  
nas Organizações. 
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Neste novo paradigma do trabalho  
em regime remoto, surgem obviamente 
novos desafios para os gestores: 

• Como fazer a gestão das equipas 
remotas?

• Como vou garantir a produtividade?

• Como vou manter o meu compromisso  
e o da minha equipa?

• Será que as ferramentas informáticas 
estão a ser utilizadas de forma segura  
e eficaz?

• Como vou manter a confidencialidade  
da informação?

• Como manter o equilíbrio entre a vida 
pessoal/familiar e a profissional?

Para mais informações sobre  
como podemos ajudar na definição  
de um plano de formação adaptado  
às necessidades da sua Organização, 
contacte-nos.

A Inovação  
distingue um líder  
de um seguidor.”
– Steve Jobs
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É neste contexto de profundas alterações 
nas Organizações que a PwC, pela sua 
longa experiência interna de trabalho  
remoto e de políticas de trabalho flexível,  
se encontra numa posição de conhecimento 
dos desafios que poderão decorrer do 
trabalho à distância, e poderá apoiar a 
sua empresa a assegurar a monitorização 
contínua da produtividade, compromisso  
e motivação de todos os colaboradores.
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