


!  As autoridades governamentais reconhecem TeleTrabalho como ferramenta 

p/ eliminação de viagens motorizadas desnecessárias que causam 

congestionamentos, consumo de combustíveis, poluição atmosférica local e 

global.  

!  Califórnia pioneiro do TeleTrabalho nas agências governamentais “State 

Employee Telecommuting Program”, lei de1990, complementado em 1994 

(Sections 14200-14203, California Government Code Chapter 3, § 14200) 

!    

!  A partir de 1995, todas as agências governamentais da California foram 

obrigadas a implementar TeleTrabalho p/ atividades compatíveis 

      http://www.dgs.ca.gov/dgs/ProgramsServices/telework.aspx 





!  No ano 2000, a Lei Pública 106-346 § 359 instituiu formalmente o 

TeleTrabalho nas agências do governo. 

!  A lei Pública 108–447 de 2004 seção 622 obriga agências federais a certificar 

onde há oportunidade de TeleTrabalho para 100% dos trabalhadores 

elegíveis. 

!    “TeleTrabalho Enhancement Act of 2010” (H.R. 1722, 2010) - todas as 

agências devem determinar a elegibilidade de todos os empregados para o 

TeleTrabalho. 

!  684.589 agentes federais foram considerados elegíveis para o TeleTrabalho, 

representando 32% dos 2.165.390 agentes inicialmente reportados pelas 

agencias nessa fase de implementação.   



!  Vários outros estados americanos também desenvolvem políticas 

próprias de TeleTrabalho.  

!  O endereço indicado a seguir do clearinghouse do TeleTrabalho da 

Universidade do Sul da Flórida mostra exemplos de políticas e 

programas regulamentados por governos estaduais nos Estados 

Unidos: 

!    

      http://www.nctr.usf.edu/clearinghouse/statestatutes.htm#OREE ...... 



!  A Primeira Ministra Julia Gillard da Austrália anunciou em novembro de 

2012 o estabelecimento da meta de 12% de Teletrabalhadores nos serviços 

públicos do governo até o ano de 2020, aumentando o atual percentual de 4% 

de participação do regime de TeleTrabalho nas empresas do Governo 

australiano.  

!  Estudo local indica que TeleTrabalho pode reduzir tráfego e a poluição, 

aumentar o produto doméstico bruto em 2020 ou 2021 em AUD$3.2 bilhões, 

criando 25.000 novos empregos. 

!  Informações gerais oficiais sobre TeleTrabalho na Austrália podem ser 

encontradas:  

      http://www.apsc.gov.au/about-the-apsc/parliamentary/state-of-the-service/

sosr-2012-13/chapter-nine/teleworking 



!  A Comissão Nacional da Reforma e Desenvolvimento da China 

escolheu a cidade de Hubei p/ início de programa de redução da 

poluição, que abrangerá diversas áreas metropolitanas.  

!   Hubei deu início com parceria com a iniciativa privada “Low-Carbon 

Smart City Initiative” (China Daily, 2010).  

!   Como principal mecanismo para redução das emissões veiculares, o 

governo convidou as empresas a desenvolverem programas de 

TeleTrabalho e teleatividades, entre outras ações na área da gestão da 

mobilidade corporativa (GDV). 



!   O Governo do ESP, que enfrenta problemas críticos de emissões veiculares e 

contaminação atmosférica e de alta morbi-mortalidade por doenças 

cardiorrespiratórias, estabeleceu em legislação, regulamentos e em programas 

oficiais, medidas prioritárias – ainda não implementadas - de supressão de 

viagens motorizadas e TeleTrabalho, no Plano de Controle da Poluição 

Veicular (PCPV) e na Política Estadual de Mudanças Climáticas.  

!  Em 2013, o Secretário do MA Bruno Covas assessorado pela Sobratt publicou um 

relatório com recomendações para incentivo do TT no Estado: 

!  O governo paulista publicou o Decreto nº 62.648, de 27 de junho de 2017  

instituindo o Teletrabalho nas agências govenamentais  

http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/2013/09/Teletrabalho_e_Teleatividades_SMA_Ago20131.pdf 

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/GatewayPDF.aspx?link=/2017/executivo%20secao%20i/junho/28/
pag_0003_74Q3PRO5QPFAMeDTIR8SI221GN5.pdf 




