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Conceitos:

Trabalho Remoto: “Indivíduos que trabalham fora de um escritório

tradicional, como uma casa ou hotel que pode estar localizado distante

do escritório de seu empregador (incluindo outro país). ”

Nômade Digital: “Profissionais que usam tecnologia para realizar seu

trabalho a partir de qualquer local e às vezes cruzam fronteiras para

combinar viagens / turismo com trabalho.”
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Aspecto Legal: Teletrabalho como modelo de contrato de trabalho trazido pela
reforma trabalhista

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) – Artigos 75-A a 75-E

Art. 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das
dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação
que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo.

Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de
atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não
descaracteriza o regime de teletrabalho.
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Contexto atual:
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Fonte: Você RH
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Fonte: AB2L



ANÁLISE DE SITUAÇÕES PRÁTICAS
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A empresa AWT encontrou Rachel, um 

super talento para uma vaga

estratégica. Rachel é canadense e hoje
vive em Montreal e não tem planos de

residir fora de seu país. A empresa

AWT é brasileira e não tem filial no

Canadá. Como a empresa deve

proceder com Rachel? É possível
contratá-la?
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A empresa Blue Sky recebeu a notícia

de que um de seus funcionários

está vivendo fora do país desde o
começo da pandemia, há 7

meses. A empresa Blue Sky deveria se
preocupar? Tomar alguma ação?

Este funcionário têm funções

administrativas e está trabalhando

de maneira remota.



OBRIGADO!
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