
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 
 

Política de Home Office 

 

1.  Objetivo 

Apoiar a gestão, os departamentos e colaboradores a respeito do teletrabalho na Digix,  reunindo as previsões 

legais e as regras estabelecidas pela empresa. 

  

2. Abrangência 

Aplica-se a todos os colaboradores alocados na sede da empresa (Rua Spipe Calarge, nº 271, bairro Jardim TV 

Morena, em Campo Grande, MS) que trabalhem em regime de teletrabalho. Isto é, aqueles que tiveram o regime 

de trabalho presencial alterado via aditivo, ainda que temporariamente, em razão da pandemia de COVID-19 e 

também aos colaboradores que foram e/ou serão contratados originalmente como teletrabalho.  

 

3. Base legal e definição 

O regime de teletrabalho está estabelecido na CLT no artigo 75-B da CLT: “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”. 

Embora legalmente se trate de teletrabalho, assim como está estabelecido nos nossos acordos a respeito, 

apenas com intuito de facilitar a compreensão chamaremos o teletrabalho internamente de Home Office. 

 

4. Sindicato 

A relação de trabalho entre a Digix e os colaboradores em regime de teletrabalho deve observar o previsto na 

Convenção Coletiva da Categoria e acordos coletivos firmados entre o Sindicato dos Profissionais de 

Processamento de Dados e Tecnologia da Informação de Mato Grosso do Sul (SPPD/MS) e a FECOMÉRCIO MS, 

independente do colaborador ser filiado a outro sindicato.  

 

5. Jornada e controle 

Durante o exercício do teletrabalho não haverá controle de jornada. 



      

 
 

Portanto, não é possível descontos ou pagamento de horas extras, tampouco seguir o previsto no Banco de 

Horas que estará suspenso, sem prejuízos aos colaboradores.  

O fato de não caber qualquer tipo de controle de jornada, não se confunde com a necessidade de execução de 

tarefas e atividades inerentes à função exercida pelo colaborador.  

Caso um colaborador necessite ir à empresa eventualmente, em hipótese alguma ele deve registrar jornada. 

 

6. Feriados 

Caso um colaborador resida fora de Campo Grande, será respeitado o feriado do seu domicílio. Portanto, ele não 

deve cumprir as cerimônias e, tampouco, realizar tarefas neste dia.  

 

7. Início e término  

O teletrabalho ocorrerá em comum acordo mediante aditivo ou contrato de trabalho.  

O teletrabalho cessará também em comum acordo, conforme previsão do aditivo ou contrato de trabalho. Ou 

unilateralmente pela empresa, mediante aviso prévio de 15 (quinze) dias, conforme previsto na CLT. 

O término do teletrabalho não necessariamente significa a rescisão do contrato de trabalho, apenas se trata de 

uma alteração contratual. 

 

8. Infraestrutura e Suporte 

Para o fim de realização do home office, a Digix emprestará aos colaboradores os equipamentos tecnológicos 

para realização dos trabalhos (computador e acessórios básicos) e a cadeira ergonômica, bem como pagará 

indenização para despesas com utilidades no período acordado em aditivo ou contrato de trabalho. 

A empresa também se compromete a disponibilizar materiais de escritório, como papel, canetas e similares, que 

ficam disponíveis para retirada pelo colaborador na sede da empresa.  

A entrega e devolução dos equipamentos será mediante assinatura de termos, sendo possível a cobrança por 

uso inadequado, como por exemplo, rasgar o estofado da cadeira. A empresa não cobrará pelos danos 

decorrentes de desgaste comum de uso, como nos casos de desbotamento da cor do estofado da cadeira.  

A manutenção das cadeiras é de responsabilidade do Departamento de Facilidades, devendo o colaborador 

acioná-lo através de um dos canais de comunicação.  



      

 
 

A manutenção dos equipamentos de tecnologia é de responsabilidade do Departamento de Facilidades, devendo 

o colaborador acioná-lo através de um dos canais de comunicação.  

A regra de fornecimento de cadeiras e computadores não se aplica para os colaboradores que residem fora de 

Campo Grande, pois será analisada a viabilidade de cada caso e firmado acordo individual a respeito.   

É possível a utilização de equipamentos próprios pelos colaboradores, mediante a recusa em utilizar o fornecido 

pela Digix. No entanto, o equipamento deve atender a requisitos mínimos e quem fará esta avaliação será o 

Operações de TI. Sendo que neste caso, a manutenção é de responsabilidade exclusiva do colaborador.  

Demais despesas como energia elétrica, internet e mobiliários serão de responsabilidade dos colaboradores, sem 

qualquer previsão de reembolso. 

Por fim, caso o colaborador necessite imprimir algum documento físico, a orientação é para enviar o arquivo 

digital para o Departamento de Facilidades ou Departamento Pessoal para impressão, e combinar a retirada na 

recepção. Em caso de documentos sigilosos, o colaborador deve agendar um horário com a recepção para ir até 

a empresa fazer uso da impressora. 

 

9. Tecnologias e meios de comunicação oficiais  

A comunicação é essencial para mantermos a qualidade da prestação do serviço e o alinhamento entre os 

colaboradores. 

Os canais de comunicação oficiais entre a Digix e os colaboradores é o Portal do Colaborador (contendo as 

principais informações pessoais e documentos, como por exemplo esta política); o Discord (onde a empresa 

enviará informações diárias e os colaboradores podem conversar individualmente ou em grupos); Octadesk 

(ferramenta oficial do Suporte na comunicação com os clientes). 

Para manter a proximidade entre os times, são realizadas reuniões em salas virtuais através da ferramenta 

Google Meet que os colaboradores podem acessar diretamente da agenda, sempre observando as boas práticas 

a seguir recomendadas.  

Além disso, alguns colaboradores possuem celulares corporativos ou chips, que são inerentes às funções 

exercidas. Como por exemplo, quem faz recrutamento e seleção. 

Por fim, utilizamos outras ferramentas que possibilitam a organização dos projetos em quadros (individuais ou 

em time), como é o caso do Trello, e o Elofy que ajuda a promover um ambiente de trabalho positivo e engajado, 

seja através de pesquisas de clima organizacional, espaço para feedback, ou mesmo avaliações de desempenho 



      

 
 

 

10. Cargos que devem residir em Campo Grande - MS 

A Digix identificou cargos que em razão das atividades torna o deslocamento inviável, assim, os colaboradores 

devem residir em Campo Grande: 

> Assistente de Departamento Pessoal 

> Técnico de Segurança do Trabalho 

> Analista de Sucesso do Cliente 

> Product Manager 

> Motorista 

> Assistente de Almoxarifado 

> Analista de Compras 

> Analista de Qualidade de Contrato 

> Analista de Relacionamento 

> Analista de Desenvolvimento Humano Organizacional 

> Analista de Endomarketing 

> Analista de Recrutamento e Seleção 

> Advogado 

 

11. Deslocamento de colaboradores  

Algumas funções em razão das atividades desempenhadas têm necessidade de visitar nossos clientes, sendo que 

tal necessidade deve ser identificada pela Gestão, Product Manager ou pelo cliente. Neste caso, o colaborador 

deve utilizar o aplicativo Uber Business através do link enviado na contratação e preencher o campo de 

justificativa do serviço no próprio aplicativo, sendo que a empresa arcará com os custos e receberá o recibo do 

aplicativo.  Todas as dúvidas sobre este procedimento devem ser esclarecidas com o Departamento de 

Facilidades. 

O chamado eventual à empresa pela Digix não descaracteriza o teletrabalho, como por exemplo para reuniões, 

treinamentos ou trabalhos esporádicos. 



      

 
 

Caso o colaborador verifique a necessidade de trabalhar eventualmente na sede da Digix, ele deve comunicar o 

gestor e a recepção com a máxima antecedência possível. E, por se tratar de situações eventuais, não haverá 

ajuda de custo ou ressarcimento de despesas de deslocamento.  

Quando for identificado necessidade de viagens intermunicipais para colaboradores que residem fora de Campo 

Grande à Digix, a empresa providenciará passagens e hospedagens. Todas as dúvidas sobre este procedimento 

devem ser esclarecidas com o Departamento de Facilidades. 

Quando estiver representando a empresa em um evento ou visitando clientes, o colaborador Digix deve sempre 

portar seu crachá de identificação. 

Durante a Pandemia é obrigatório o uso de máscaras e manter o distanciamento mínimo de 02 (dois) metros, 

além de seguir as regras e orientações do local.  

 

12. Tramitação de documentos 

Mesmo não estando juntos fisicamente, é da relação de trabalho a coleta de assinatura em alguns documentos, 

como por exemplo o aviso de férias. 

Assim, no prazo fornecido pelo Departamento Pessoal, o colaborador deve entregar o documento físico assinado 

na empresa.  

Aqueles que não possuem impressora podem requerer a impressão pelo Departamento Pessoal e o colaborador 

pode agendar um horário para ir até a empresa e assiná-los. 

O documento físico somente poderá ser substituído por digital quando o colaborador possuir assinatura digital 

(via certificado digital).  

Os documentos já impressos podem ser escaneados via aplicativo PDF e enviados por email, sendo combinado a 

entrega do documento físico posteriormente com o Departamento Pessoal. 

 

13. Cerimônias  

 

A Digix acredita na agilidade e, por conta disso, adotamos algumas ferramentas e cerimônias que são 

fundamentais para o teletrabalho, especialmente para a integração e planejamento dos times, sendo as 

principais: 



      

 
 

(i) Planning: Reunião que tem por finalidade definir os objetivos e etapas de realização de determinado projeto e 

a lista de tarefas (backlog) que serão realizadas durante o período determinado (sprint). O time discute 

detalhadamente cada item, estimando o prazo e esforço envolvidos, respeitando o tempo definido para cada 

reunião (timebox); 

(ii) Diária: Reuniões curtas, geralmente feitas pelos times diariamente com o objetivo de verificar o andamento 

das ações, apontando o que foi feito desde a última reunião, o que será realizado até a próxima e se há algum 

impeditivo para realização das tarefas; 

(iii) Semanal: Reunião realizada uma vez na semana com timebox de 1 hora, para discussão do que foi realizado 

desde a última reunião e atualização do planejamento da próxima semana; 

(iv) Retrospectiva: encontro realizado ao final da entrega da sprint com o intuito de colher feedback sobre os 

resultados alcançados, identificar o que funcionou e o que precisa ser melhorado, aperfeiçoando os próximos 

projetos; 

(v) Sextou na Digix: reunião descontraída de toda empresa nas sextas-feiras, o objetivo principal é integrar todos 

os colaboradores.   

(vi) Momento Digix: geralmente ocorre às sextas-feiras, ocasião em que a empresa posiciona os colaboradores 

das principais novidades. 

14. Boas práticas 

A educação cabe em qualquer lugar, inclusive no home office. A Digix preza por um ambiente de trabalho seguro 

e agradável para nossos colaboradores. A seguir boas práticas que são gestos simples de elegância, mas que 

fazem diferença no trabalho à distância: 

 

Comunicação  

Independente de não fazermos controle de jornada, é essencial que não ocorra comunicação entre 

colaboradores, clientes e fornecedores fora do horário comercial.  

Caso você esteja em um fuso horário diferente do seu Time, melhor horário para comunicação pode ser ajustado 

entre vocês.  

 

A objetividade é uma virtude para a Digix. Seja sempre cordial, mas direto e claro. Atente-se para sua 

comunicação escrita. E, sobretudo certifique-se que o colega possui informações necessárias para te auxiliar. 



      

 
 

 

Valorize o tempo de todos. Antes de agendar uma call, tenha certeza de que uma simples mensagem ou e-mail 

não resolveria o assunto de forma ágil.  

 

Mantenha-se alinhado com seu time, avise sobre ausências, problemas técnicos e status das demandas.   

 

Priorize a comunicação pelas ferramentas disponibilizadas pela Digix, tais  como Discord, Google Agenda, G-mail, 

Elofy, evite o WhatsApp e chamadas para celulares privados. 

Sempre que sair de férias ou estiver ausente, atualize o status do Dicord e marque os dias de férias na sua 

agenda. Lembramos que é vedado executar qualquer atividade relativa ao seu trabalho durante as férias. 

Insira a sua foto e departamento/cargo nas ferramentas, como por exemplo o Discord, assim os novos 

colaboradores poderão te achar mais facilmente quando precisarem. 

O contato visual é uma prática simples e elegante. Durante os encontros por videoconferências recomendamos 

que a câmera esteja sempre ligada, o objetivo é manter a comunicação assertiva e contato olho no olho é 

fundamental para isso.  

Sabemos que existem momentos em que o colaborador queira desligar a câmera e a empresa não irá interferir. 

Contudo, é importante que todos prezem por manter o contato visual e boa comunicação.  

 

A fim de evitar a exposição de terceiros e até mesmo preservar sua intimidade, o colaborador deve escolher um 

local tranquilo para trabalhar e ter cuidado com o cenário que aparecerá no fundo. Caso não queira ou esteja 

impossibilitado de ter um cenário neutro, recorra às ferramentas que criam cenários ou que foquem apenas na 

imagem do colaborador e desfoquem o entorno.  

 

Somos uma empresa despojada, mas durante as videoconferências e visitas à empresa e/ou clientes, 

recomendamos que tenha cuidados com escolha de roupas para evitar exposição e manter imagem profissional.  

 

Além disso, recomendamos que durante as videoconferências os microfones sejam ligados somente no 

momento que o colaborador for falar, o intuito é evitar que outros ruídos prejudiquem a comunicação.  

 



      

 
 

Antes de realizar uma chamada de vídeo pelo Discord, avise o colega.  

 

• Desconecte-se  

 

A fim de preservar a vida privada e saúde do trabalhador, a Digix recomenda que os colaboradores realizem 

algumas ações para se desconectar do trabalho nos momentos que não estão trabalhando, seja por estar de 

férias, folga ou simplesmente por estar ocupado com questões pessoais. 

 

Para se desconectar você pode retirar do seu aparelho de celular as notificações de email, Discord e de outras 

ferramentas que utilizamos para nos comunicar. 

 

Organize uma agenda de compromissos para o seu dia de trabalho. Lembre-se que a rotina de trabalho deve ter 

um começo e um fim, respeite-a. 

 

Realize pequenas pausas, faça um lanche, tome um café, use para dar atenção ao filho ou pet, isso pode 

recarregar suas energias durante o dia.  

 

Ao finalizar, não é indicado  programar atividades do trabalho no horário reservado para descanso ou atividades 

pessoais. Desligue-se. Procure realizar uma atividade de lazer, atividades físicas ou em família, isso ajudará a 

sinalizar que está em seu momento de descanso. 

 

Estabeleça uma rotina equilibrada para o sono e alimentação, ambos são pontos importantes para manter seu 

bem estar.  

 

 

• Segurança 

 

O colaborador que executa os trabalhos à distância também deve estar atento à segurança. Afinal, estamos 

todos conectados e devemos proteger a nossa rede e os dados que nela tramitam.  



      

 
 

 

Para manter seu equipamento protegido você deve priorizar o procedimento de atualização das vacinas do 

antivírus. Sendo que esta ação será gerida remotamente pelo Operações de TI, assim como as atualizações de 

drivers e sistema operacional.  

 

Quando necessário o time entrará em contato para acesso remoto a fim de realizar alguma atualização de 

segurança.  

 

Além disso, sempre que se afastar do seu equipamento você deve bloquear a tela.  

 

É vedado o compartilhamento com terceiros das suas senhas de acesso a rede e as demais ferramentas 

tecnológicas disponíveis para execução dos trabalhos. 

 

Sempre que utilizar seu computador pessoal na empresa a conexão deve ser somente através da rede sem fio 

"SomosDigix". Não é permitido o uso da rede cabeada. 

 

Sempre que tiver dúvidas a respeito da segurança, basta chamar o time de Operações de TI no canal do Discord.  

 

• Conforto 

 

A ergonomia objetiva a aplicação de técnicas e metodologias para que o colaborador tenha uma interação física 

saudável com seu ambiente de trabalho.  

 

O conforto é fundamental no ambiente de trabalho, sobretudo em ambientes menos informais onde a tendência 

é descuidar da postura e outras regras.  

 

Portanto: 

> Prefira ambientes neutros com superfícies não refletoras e pouco ruído; 

> Regule o brilho e contraste do monitor; 



      

 
 

> Utilize iluminação adequada de maneira indireta, de forma que evite reflexos na tela ou monitor; 

> Mantenha o teclado diretamente a sua frente (alinhado com o monitor e seu tronco); 

> Mantenha o mouse próximo e alinhado ao lado do teclado; 

> Mantenha os joelhos discretamente abaixo do quadril; 

> Mantenha a planta dos pés apoiados totalmente no solo ou em descanso para os pés; 

> Mantenha ombros e quadris alinhados; 

> Seus braços devem acompanhar o alinhamento do tronco; 

> Mantenha os punhos em posição neutra, sem dobrar, as mãos devem acompanhar apenas a inclinação 

do teclado; 

> Observe se o encosto da Cadeira adaptado a curvatura da coluna; 

> Mantenha o descanso de braço na altura do cotovelo e na altura da mesa. 

> Mantenha a altura da cadeira abaixo da patela do joelho. A altura da cadeira deve ser o suficiente para 

que os pés estejam com as plantas totalmente apoiadas no solo ou apoio para os pés.    

> A cada 50 (cinquenta) minutos na posição sentada a frente do computador, levante e se espreguice, 

caminhe e reidrate-se, esses movimentos ativam a circulação e despertam o corpo e a hidratação é 

fundamental para a nossa saúde e bem-estar durante as atividades diárias.  

> Reserve no mínimo dez minutos para as pausas, seu corpo agradece.    

 

Sempre que tiver dúvidas a respeito de postura e outras práticas de ergonomia, você deve contatar nosso 

Técnico de Segurança do Trabalho ou o Time do RH.  

 

E, lembre-se, saúde é o mais importante! Não exite em procurar ajuda médica. Através do Plano de Saúde 

ofertado pela Digix você tem acesso a profissionais que podem contribuir para que você tenha boa saúde mental 

e física.   

  

 

 

 

 



      

 
 

Toda e qualquer situação não prevista nesta Política Interna, bem como eventuais casos omissos, serão decididos 

pelos departamentos responsáveis ou pela gestão. 

 


