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1. INTRODUÇÃO 

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

outubro/2019, novembro/2019 e dezembro/2019, correspondentes ao sexto 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, o grupo de trabalho multissetorial, coordenado pela Coordenação de 
Capacitação - CAP, constituído para discussão e revisão dos critérios e procedimentos 
relacionados ao programa de teletrabalho na CVM, está avaliando esses aspectos. 

 
Ressalte-se que, conforme estabelecido na norma vigente, há a exigência de que 

cada servidor tenha 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, 
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 4º trimestre de 2019 contou com o total de 65 servidores em regime de 

teletrabalho, representando um crescimento de 4,8% 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 seis servidores no total, mas um analista da GAC optou por não 

realizar atividades em teletrabalho, por julgar ser necessária sua presença na CVM. 
 
 

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 7 1 - 10 

SFI 2 1 - - 3 

SGE - - 1 - 1 

SIN 2 7 - - 9 

SMI 1 9 - - 10 

SNC - 1 - - 1 

SOI - 2 1 - 3 

SPS 8 - 1 - 9 

SRE 1 4 - - 5 

SRI - 2 - - 2 

SRL 1 - - - 1 

STI - 2 1 - 3 

Total 17 41 7 0 65 



 

 
 
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 aumento de produtividade alcançado no período foi de 50%, 

35 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% 41% 

CGP 1 14% 21% 

DGG 1 33% 108% 

SAD 5  10% 20% 

SEP 10 24% 39% 

SFI 3 15% 176% 

SGE 1 25% 15% 

SIN 9 20% 30% 

SMI 10 20% 111% 

SNC 1 5% 63% 

SOI 3 8% 22% 

SPS 9 20% 19% 

SRE 5 21% 70% 

SRI 2 22% 20% 

SRL 1 25% 18% 

STI 3 12% 17% 

Total 65   50% 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
* Servidores que tiveram metas não cumpridas, com justificativas validadas pelos dirigentes 
das unidades.  
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GRÁFICO 1 - AUMENTO DE PRODUTIVIDADE POR UNIDADE

62 Servidores 

atingiram a meta 

 

95,4% do Grupo 
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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 proporcionou um ganho de produtividade nas 
atividades da unidade. 

Nenhuma, a execução do 
teletrabalho transcorreu 
regularmente, no período em que 
houve efetivo trabalho. 

DGG Maior concentração na realização de atividades individuais. Não houve. 

SAD 

O principal ganho para a Contabilidade da CVM é o 
proveniente do aumento da produtividade, haja vista que 
passaram a ser registrados dois itens materialmente 
importantes, a saber: i) os atos potenciais e também ii) as 
receitas de taxas trimestrais a receber. 

 
Houve ganho em termos de tempo gasto (aumento de 
produtividade) em cada atividade. 

 
A redução do tempo com transporte gerou um ganho de 
tempo que pôde ser utilizado na execução das atividades. A 
flexibilização do horário de trabalho também é um facilitador 
significativo. 
  

Não foram verificadas dificuldades 
ou deficiências. 

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. 



 

 
 
 
 

 

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

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

SGE 

Aumento na motivação da servidora, além de um grau maior 
de engajamento nas discussões ocorridas nas reuniões do 
Comitê de Termo de Compromisso. 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 todos 
os servidores em teletrabalho, 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 diferentes e 
variáveis, o que não coincide 
necessariamente com o trimestre 
de fechamento do teletrabalho. 

3) Um servidor relatou que há uma 
dificuldade de se atribuir, de forma 
justa, pesos aos trabalhos quando 
diferentes servidores executam 
tarefas de natureza diferente. 

SNC 
Aumento de produtividade; 

Motivação. 
Sem acesso à VPN. 

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. 

 

 

 

 

 



 

   

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

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

SPS 

Aumento da produtividade; 

Melhoria no clima organizacional; 

Aumento da motivação; 

Demandas respondidas mais rapidamente. 

Impossibilidade do Servidor em 
acessar os documentos da rede da 
CVM; 

Webmail e SEI fora do ar em 
várias ocasiões atrapalharam o 
trabalho. 

SRE 

[GER-1] Tendo em vista que a carga de trabalho do servidor 
em teletrabalho foi elevada para no mínimo 15% acima da 
carga média atribuída aos demais servidores da gerência, 
observou-se um ganho de produtividade para a gerência 
como um todo. 

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-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. 

[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 produtividade do servidor. 

Dificuldades na execução de 
tarefas em alguns momentos 
devido à impossibilidade de 
acessar sistemas da CVM, e a 
INTRANET, além da instabilidade 
verificada no acesso ao e-mail 
corporativo. Resultaria em maior 
produtividade, caso os servidores 
em teletrabalho tivessem acesso a 
equipamentos de informática com 
as configurações necessárias para 
acessar estes serviços de forma 
mais estável. 

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. 

  

 

  

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. 

 



 

 
    

Tabela 4 – Relação de Servidores em teletrabalho no período 

Unidade Servidor Cargo 
Aumento de 

produtividade 
alcançado 

ASA Rafael Hotz Arroyo Analista 41,0% 

CGP Cyntia Santuchi Peixoto Agente Executivo 20,8% 

DGG Felipe Melo Brandão Analista 108,0% 

SAD 

Camila Magalhães Lima Mutzenbecher Agente Executivo 15,0% 

Danilo Ferreira Sales Analista 20,0% 

Maurinei Marcos dos Santos Analista 20,0% 

Mauro Vasconcelos de Moura Analista 25,0% 

Renata Felipe Canabrava Analista 20,0% 

SEP 

Claudio José Paulo Analista 19,3% 

Daniel Alves Araujo de Souza Analista 22,2% 

Ivo Martins Daher Analista 44,2% 

Juliana Vicente Bento Analista 66,7% 

Marcos Santiago Duarte Inspetor 22,2% 

Moises Washington de Oliveira Inspetor 33,2% 

Renato Reis de Oliveira Analista 33,3% 

Rodrigo Paiva Gonçalves Analista 33,3% 

Rogerio Marcos Vitale Analista 100,0% 

Valéria Davi Albuquerque Agente Executivo 15,0% 

SFI 

Douglas de Marco Analista 176,0% 

Elzi Helene Monjardim Amigo Inspetor 176,0% 

Ivan Varga Lima  Inspetor 176,0% 

SGE Cristiane Meireles Orofino Agente Executivo 15,0% 

    



 

    

Unidade Servidor Cargo 
Aumento de 

produtividade 
alcançado 

SIN 

Alexandre Murray Pinto Analista 16,7% 

Augusto Mendes e Silva de Almeida Analista 20,0% 

Bruno Chevitarese de Oliveira Inspetor 19,2% 

Danilo Vieira Feitosa Castelo Branco Analista 59,4% 

Edyr Luiz da Rocha Analista 21,9% 

Glaucilene C. da Cunha Analista 30,0% 

Marcos Aurelio Florencio da Silva Analista 43,0% 

Sandro Wurlitzer Analista 28,0% 

Sergio Garcia Ferreira Alves Inspetor 30,2% 

SMI 

André Luiz Pereira de Souza Analista 432,0% 

Antonio Lopes Emygdio * Analista 4,3% 

Eduardo José Busato Analista 87,8% 

Leonardo Blattner Pupo Analista 94,7% 

Márcio Maimone Aguillar Analista 33,3% 

Marco Antonio Papera Monteiro Analista 156,0% 

Mauricio Pereira Lima Analista 36,0% 

Paulo Eduardo Villela Pacheco Analista 57,0% 

Simone Galvão Figueiras Analista 45,0% 

Tatiana Tiemi Nagata Inspetor 56,0% 

SNC Cynthia Barião da Fonseca Braga Analista 63,0% 

SOI 

Florisvaldo Justino Machado Gonçalves Analista 25,0% 

Julio Cesar Dahbar Analista 16,7% 

Nara Cecilia de Melo Agente Executivo 25,0% 

 
 
   

    



 

    

Unidade Servidor Cargo 
Aumento de 

produtividade 
alcançado 

SPS 

Alan Costa Miranda Inspetor 15,8% 

Daniel do Coutto Gil Inspetor 17,2% 

Fernando Prado Rocha Inspetor 15,8% 

Lenise Saraiva de Vasconcelos Costa Inspetor 15,8% 

Marcelo Silva de Castro Inspetor 24,8% 

Mário Frederico Moreira Figueiredo de 
Carvalho * 

Agente Executivo 12,0% 

Mário José Monnerat Vianna Inspetor 16,9% 

Riva Karen Heskiel Feldon * Inspetor -37,2% 

Sônia Regina Sobottka Rolim de Moura Inspetor 24,4% 

SRE 

Alexandre Santos de Oliveira Inspetor 15,0% 

Diogo Luís Garcia Analista 151,0% 

Leopoldo Antunes Maciel Filho Analista 152,0% 

Michelle da Rocha Faria Corrêa Analista 15,0% 

Rodrigo de Santana Villalba Camargo Analista 15,0% 

SRI 
Leonardo Alcântara Moreira Analista 20,0% 

Mauricio Marinho Tubone Analista 20,0% 

SRL Matheus Vasconcellos Jacobina Aires Inspetor 18,2% 

STI 

Francisco Luciano de Souza Analista 20,0% 

Luís Roberto Tavares Trinta Agente Executivo 15,0% 

Ricardo Marques de Souza Zielinsky Analista 15,0% 

 
* Servidores que tiveram metas não cumpridas, com justificativas validadas pelos dirigentes 
das unidades. 

 
  


