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1. INTRODUÇÃO 

 
Este relatório tem como objetivo apresentar os resultados obtidos nos meses de 

julho/2019, agosto/2019 e setembro/2019, correspondentes ao quinto trimestre da 
experiência-piloto de trabalho remoto na CVM. 

 
A avaliação refere-se a dados de produtividade, bem como a benefícios e 

dificuldades verificados no período. Quanto a outros resultados passíveis de análise, 
como infraestrutura de Tecnologia da Informação – TI e qualidade de vida dos servidores 
participantes, já foi constituído um grupo de trabalho multissetorial, coordenado pela 
Coordenação de Capacitação - CAP, para discussão e revisão dos critérios e 
procedimentos relacionados ao programa de teletrabalho na CVM. 

 
Ressalta-se que, neste trimestre, se manteve a exigência de que cada servidor 

estabelecesse metas de produtividade no mínimo 15% (quinze por cento) superiores 
àquelas estabelecidas para as atividades equivalentes realizadas em regime presencial. 
 

Os dados foram fornecidos pelas dezesseis unidades participantes do programa, uma 
a mais do que no trimestre anterior, abaixo listadas:  

 
- Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos - ASA 
- Gabinete - CGP 
- Diretor Gustavo Gonzalez - DGG 
- Superintendência Administrativo-Financeira - SAD 
- Superintendência de Relações com Empresas - SEP 
- Superintendência de Fiscalização Externa – SFI 
- Superintendência Geral - SGE 
- Superintendência de Relações com Investidores Institucionais - SIN 
- Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários - SMI 
- Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria - SNC 
- Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores - SOI 
- Superintendência de Processos Sancionadores - SPS 
- Superintendência de Registro de Valores Mobiliários - SRE 
- Superintendência de Relações Internacionais - SRI 
- Superintendência de Relações Institucionais - SRL 
- Superintendência de Tecnologia da Informação - STI 
 
As unidades abaixo não participaram da experiência-piloto de teletrabalho no 

trimestre em questão:  
 
- Presidência – PTE 
- Diretor Carlos Alberto Rebello Sobrinho [DCR] 
- Diretora Flávia Martins Sant Anna Perlingeiro [DFP] 



 

 
 
 
- Diretor Henrique Balduino Machado Moreira [DHM] 
- Procuradoria Federal Especializada - PFE 
- Auditoria Interna - AUD 
- Assessoria de Comunicação Social - ASC 
- Superintendência de Desenvolvimento de Mercado - SDM 
- Superintendência de Planejamento – SPL 
 
O 3º trimestre de 2019 contou com o total de 62 servidores em regime de 

teletrabalho, representando um crescimento de 1,6% em relação ao trimestre anterior. 
A distribuição dos servidores por unidade e por cargo pode ser vista no quadro a seguir: 
 

 
Obs.: A SAD havia indicado sete servidores no total, mas dois analistas foram removidos para 
outros componentes organizacionais dentro da mesma unidade, antes do início do trimestre, e 
optaram por não realizar atividades em teletrabalho. 

Tabela 1 – Quantidade de servidores por Unidade 

Unidade Inspetor Analista 
Agente 

Executivo 
Outros Total 

ASA - 1 - - 1 

CGP - - 1 - 1 

DGG - 1 - - 1 

SAD - 4 1 - 5 

SEP 2 8 - - 10 

SFI 2 1 - - 3 

SGE - - 1 - 1 

SIN 2 7 - - 9 

SMI - 9 - - 9 

SNC - 1 - - 1 

SOI - 1 1 - 2 

SPS 9 - - - 9 

SRE 1 3 - - 4 

SRI - 2 - - 2 

SRL - - - 1 1 

STI - 2 1 - 3 

Total 16 40 5 1 62 



 

 
 
 
 
2. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

A análise do desempenho da produtividade em trabalho remoto é realizada 
comparando-se as produtividades alcançadas com aquelas estabelecidas para as 
atividades equivalentes realizadas em regime presencial. 

 
O percentual médio de produtividade alcançado no período foi de 47%, atingindo 

32 pontos percentuais acima da produtividade mínima prevista na norma. O quadro 
abaixo mostra o resultado por unidade: 
 

Tabela 2 - % médio de aumento de produtividade dos participantes 

Unidade 
Nº de servidores 
participantes do 

programa 

Percentual de 
participantes 
na unidade 

Percentual médio 
de aumento de 
produtividade 

alcançado 

ASA 1 13% 26% 

CGP 1 14% 15% 

DGG 1 33% 42% 

SAD 5  8% 21% 

SEP 10 23% 60% 

SFI 3 15% 22% 

SGE 1 25% 15% 

SIN 9 20% 45% 

SMI 9 20% 116% 

SNC 1 5% 17% 

SOI 2 5% 19% 

SPS 9 20% 24% 

SRE 4 17% 42% 

SRI 2 22% 28% 

SRL 1 20% 18% 

STI 3 12% 25% 

Total 62   47% 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
* Meta não cumprida, com justificativa validada pelo dirigente da unidade.  

0%

15%

30%

45%

60%

75%

90%

105%

120%

135%

SMI SEP SIN DGG SRE SRI ASA STI SPS SFI SAD SOI SRL SNC CGP SGE Total

G R Á F I CO  1  - I N C R E M E N TO  D E  P R O D U T I V I DA D E  P O R  
C O M P O N E N T E  O R G A N I Z AC I O N A L

61 Servidores 

atingiram a meta 

 

98,4% do Grupo 

* 



 

 
 
 

Tabela 3 - Avaliação de benefícios e dificuldades 

CO 
Principais benefícios e ganhos observados na execução 
do teletrabalho na unidade 

Principais dificuldades, 
deficiências ou inadequações 
referentes à execução do 
teletrabalho na unidade 

ASA 

A qualidade das discussões e a profundidade dos estudos 
foram maiores do que em regime presencial, conforme 
percepção do TCO, que ressaltou ainda que o projeto 
funcionou muito bem na ASA, especialmente por conta da 
natureza de suas atividades. 

Nenhuma. A execução do 
teletrabalho na unidade foi 
satisfatória. 

CGP 

O teletrabalho está contribuindo para que o componente 
consiga manter o cumprimento de um indicador institucional 
muito importante, o de divulgação das Atas das Reuniões de 
Colegiado. 

No caso específico da servidora, foi possível treiná-la em uma 
nova atividade, diretamente relacionada ao referido indicador: 
elaboração de minutas de extratos de atas das Reuniões do 
Colegiado. 

Nenhuma. O teletrabalho foi 
executado regularmente. 

DGG 
Foram observados os ganhos previstos no plano trimestral de 
trabalho, quais sejam, aqueles referentes à melhor condução 
de atividades individuais. 

Não houve. 

SAD 
O principal ganho para a unidade SAD é o proveniente do 
aumento da produtividade. 

Não foram verificadas dificuldades 
ou deficiências na maioria dos 
programas de Teletrabalho dos 
servidores. 

Em uma das situações de 
Teletrabalho, o ambiente 
suportado pela VPN se mostrou 
menos eficaz do que aquele 
existente nas instalações da CVM, 
devido, notadamente, ao fato de 
que o acesso por VPN apenas 
suportar a conexão do computador 
remoto do servidor aos recursos 
de informática da CVM via o 
acesso, por meio da tecnologia 
"Área de Trabalho Remota", ao 
computador do servidor na CVM.  

Esse acesso se mostrou 
continuamente lento, com lags 
importantes ("soluços" a cada ação 
realizada no desktop) e com 
instabilidade de conexão. 

Foram realizadas diversas 
solicitações de suporte à CSTI, 
sem que uma solução eficaz tenha 
sido obtida ao longo da 
experiência. 

   



 

 
 
 
 

CO 
Principais benefícios e ganhos observados na execução 
do teletrabalho na unidade 

Principais dificuldades, 
deficiências ou inadequações 
referentes à execução do 
teletrabalho na unidade 

SEP 

Relevante aumento de produtividade. 

Compromisso ainda maior por parte do servidor na execução 
das atividades. 

Proporcionou ao titular do componente organizacional a 
realocação de processos de outros analistas em sua carga, 
dando mais celeridade às demandas da gerência.  

Não houve dificuldades relevantes. 

SFI 

Confirmou-se o aumento da produtividade dos servidores. Tal 
resultado decorreu, dentre outros fatores, da não necessidade 
de deslocamento diário à sede da CVM, da flexibilidade de 
horário, da menor dispersão da atenção e da maior motivação 
pessoal, esse último derivado diretamente da melhoria da 
qualidade de vida, tal como prescrito no item III da seção 
Considerando da Portaria CVM/PTE/Nº 42/2018. 

Não foram apontadas dificuldades. 

SGE 

Aumento na motivação da servidora, além de um grau maior 
de engajamento nas discussões ocorridas nas reuniões do 
Comitê de Termo de Compromisso. Além disso, em termos 
práticos, o ganho de produtividade gerado pelo teletrabalho 
foi materializado com a elaboração de um relatório/planilha 
contendo informações relevantes para a análise e discussão 
de casos envolvendo um tema bastante recorrente e sensível 
no Comitê de Termo de Compromisso. 

Algumas dificuldades relacionadas 
com o uso de tecnologia/sistemas 
informatizados da CVM. 

SIN 

Houve ganho de produtividade para todos os servidores em 
teletrabalho, sem que houvesse descumprimento das metas 
por parte de quaisquer servidores, o que deixa claro, nos 
parece, a vantagem que o teletrabalho traz para a instituição 
e para o servidor. 

Não encontramos qualquer 
dificuldade. 

SMI 

1) Aumento na produtividade, sem queda na qualidade dos 
serviços executados. 

2) Aumento da motivação pessoal, em especial pela redução 
do número de horas semanal com deslocamento até o local 
de trabalho. 

1) Falta de acesso via VPN a 
determinados dados e sistemas, 
como o Sistema de Cadastro, o 
que impede que determinadas 
tarefas possam ser feitas 
remotamente. 

2) Verificou-se dificuldade por 
parte de um dos servidores no 
atingimento das metas 
estabelecidas de forma trimestral 
uma vez que seus trabalhos têm 
duração média de 1 ano. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

CO 
Principais benefícios e ganhos observados na execução 
do teletrabalho na unidade 

Principais dificuldades, 
deficiências ou inadequações 
referentes à execução do 
teletrabalho na unidade 

SNC 
Observam-se ganhos em termos de motivação da servidora 
para o cumprimento de suas atribuições e no tempo de 
finalização dos processos. 

A dificuldade observada se refere à 
impossibilidade de acesso ao 
sistema, que poderia ser resolvida 
com utilização de VPN. De 
qualquer forma, a dificuldade 
mencionada vem sendo 
administrada nos dias em que a 
servidora está presente e, 
dependendo da urgência, com 
ajuda dos servidores presentes. 

SOI 
Na análise dos resultados verificados na aplicação do 
teletrabalho constata-se ganho de produtividade e melhoria na 
qualidade dos trabalhos executados. 

Não foram identificadas nenhuma 
dificuldade, deficiência ou 
inadequação na execução dos 
trabalhos realizados. 

SPS 
Aumento da produtividade; 

Melhoria no clima organizacional. 

Impossibilidade do inspetor em 
acessar os documentos da rede da 
CVM. 

SRE 

[GER-2] A realização de atividades em regime de teletrabalho 
contribuiu para o maior foco do servidor em suas atividades, 
permitindo a entrega de produtividade superior à média dos 
analistas da GER-2 no período anterior. 

Não foram observadas dificuldades 
no curso do teletrabalho. As 
tarefas mais complexas que 
dependiam de interação entre o 
servidor e o TCO foram 
preferencialmente agendadas para 
os dias de trabalho presencial, de 
forma que a realização do 
teletrabalho não comprometeu o 
bom andamento do trabalho do 
servidor. 

[GER-3] Durante o regime de teletrabalho o aumento de 
produtividade dos servidores que participaram do programa 
permitiu que a gerência apresentasse um melhor 
desempenho. 

SRI 

Maior disponibilidade de tempo e ambiente mais tranquilo de 
trabalho facilita o aprofundamento no estudo dos casos, pois 
o servidor trabalha em quarto separado, mais silencioso, e 
sem a perturbação que existe no escritório da CVM, onde 
existem telefones tocando, conversas paralelas. 

Melhor controle dos processos em andamento. 

Menor gasto de tempo no deslocamento para o trabalho, 
melhorando a qualidade de vida, ao permitir ao servidor ter 
uma vida mais equilibrada. Tal melhoria na qualidade de vida 
reflete-se na disposição. 
 
  

A inexistência do acesso remoto a 
Intranet por vezes dificulta o 
trabalho requerendo que o 
participante já tenha coletado 
previamente os dados, ou por 
vezes tenha que postergar a 
realização da tarefa até o próximo 
dia de trabalho presencial na sede. 

SRL 

Maior qualidade nas ações realizadas envolvendo processos 
SEI referentes aos contratos de serviços terceirizados. 
Mitigação de eventuais inconsistências na condução dessa 
atividade, tendo em vista a dupla análise nos procedimentos 
realizados. 

  

 

  
 



 

 
 
 
 

CO 
Principais benefícios e ganhos observados na execução 
do teletrabalho na unidade 

Principais dificuldades, 
deficiências ou inadequações 
referentes à execução do 
teletrabalho na unidade 

STI 

Satisfação do servidor e aumento de desempenho. 

Para o servidor PNE, o teletrabalho fornece melhores 
condições para execução do trabalho com um grau bastante 
reduzido de interferências externas, aumentando 
consideravelmente sua produtividade. O servidor demonstra 
maior motivação com o teletrabalho, que tem propiciado 
condições para entregas com maior conteúdo e qualidade 
aprimorada. 

 

 
 


