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IntroduÇÃO

CENÁRIOS
PROSPECTIVOS
O relatório de pesquisa apresenta os dados da pesquisa sobre trabalho
remoto com o público de servidores técnicos administrativos em educação
com o objetivo de identificar a situação desses servidores no contexto atual
de trabalho remoto, abrangendo aspectos sociais e laborais.

A equipe da Divisão de Saúde e Segurança do Servidor (DAS) da
Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), estruturou um questionário
com 54 itens, que versam sobre as questões citadas. Com a apresentação e
análise dos dados, considera-se, ainda, a possibilidade de
encaminhamentos em torno de ações específicas em saúde e qualidade de
vida e de equipamentos e de suporte de trabalho necessários aos
servidores, assim como para a elaboração da normativa referente ao
Programa de Gestão (Teletrabalho).
O questionário foi divulgado no site da Unilab, ficando disponível para
resposta de 18 a 26 de novembro de 2020, com a participação de 156
respondentes.
Após apresentação do instrumento de pesquisa utilizado (questionário),
são apresentados (1) descrição dos dados quantitativos da pesquisa e (2)
apreciação das questões abertas.
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apresentação dos dados quantitativos*
2 - Idade

1 - Sexo

3.

5.

Nível de Escolaridade

Tempo de Lotação na Unilab

4. Local de Residência
(Cidade/Estado)

6

Unidade de Lotação/Exercício

*A apresentação dos dados quantitativos são de responsabilidade da servidora Larissa Silva de Oliveira
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apresentação dos dados quantitativos
7.

Estado Civil

Quantos filhos (Cont. Resp. 8)

10. Possui animais de estimação? Caso
possua, indique quantos

8.

Possui filhos em sua residência?
Caso possua, indique quantos.

9.

Idades dos filhos

Quantos animais (Con. Resp. 10)
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apresentação dos dados quantitativos
11. Possui deficiência? Caso possua,
indique qual.
Tipo de deficiência (Cont. Resp. 11)

12. Quantas pessoas residem na mesma
moradia?

14. Durante o período de trabalho remoto, em
qual(is) turno(s) você habitualmente
desenvolve suas atividades de trabalho?
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apresentação dos dados quantitativos
15. Caso pudesse optar, qual
modalidade de trabalho escolheria?

17. Você encontrou dificuldades para
estabelecer limites entre o espaço
doméstico e o espaço de trabalho?

16. Indique sua carga horária atual
de acordo com o cargo efetivo

18. No trabalho home office, em qual local da
residência mais frequentemente realiza o seu
trabalho?

19. Na sua percepção, as condições do local em que desenvolve suas atividades
no trabalho home office são
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apresentação dos dados quantitativos
23. Na sua percepção, as condições
de mobiliário que utiliza no período de
home office são

25. Pratica, atualmente, alguma
atividade física? Caso pratique,
quantos dias por semana?

24. Realiza algum tipo de alongamento
antes, durante ou após as atividades?

26. Como avalia as condições
tecnológicas de seu local de atuação
durante o período de home office?
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apresentação dos dados quantitativos
27. Como se comunica com gestores e equipe de trabalho durante o período de
home office?

28. A frequência, em média, com que o(a) gestor(a) se comunica com você durante o dia no
trabalho home office?
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apresentação dos dados quantitativos
36. As ações desenvolvidas pela
Superintendência de Gestão de Pessoas no
âmbito da saúde física e mental têm
contribuído para melhoria?

37. Na sua concepção, o trabalho
remoto proporciona melhoria na
qualidade de vida?

39. Com o trabalho remoto, você
considera que a sua motivação para o
trabalho

40. Com o trabalho remoto, você
considera que o relacionamento
familiar

41. No trabalho remoto sua carga de trabalho
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apresentação dos dados quantitativos
41.
Como avalia a sua satisfação pessoal com o teletrabalho? (escala de 1 a 5,
com 1 para completamente insatisfeito e 5 para completamente satisfeito)

43. A que dedica o
tempo que seria
utilizado para o
deslocamento para o
trabalho?
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apresentação dos dados quantitativos

44.
Com o trabalho remoto, você
considera que a sua produtividade

45. Quais elementos você considera
que contribuem para o aumento de
produtividade no home office?
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apresentação dos dados quantitativos
46.

Quais as principais dificuldades encontradas com o
trabalho remoto?

47. Você teve algum
novo custo
financeiro com o
trabalho remoto?
Qual(is)?
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apresentação dos dados quantitativos
48.
Do ponto de vista financeiro, como
você avalia a relação custo-benefício com o
trabalho remoto?

51. Atualmente, exerce função

52. Quanto ao período de trabalho
remoto, considera que a sua demanda
de atividades enquanto gestor(a)

54. Como tem sido o retorno de sua comunicação com a equipe de trabalho?
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apresentação dos dados qualitativos*

Introdução
Antes de apresentar os dados qualitativos, é importante registrar que
todas as questões abertas do questionários foram reunidas em um
documento em “word”, sendo, em seguida, formatado para utilização de um
software de análise de dados (IRAMUTEq) que permite apreciar de maneira
estruturada o conjunto das informações escritas. Com isso, torna-se mais
compreensiva a apresentação das questões presentes nas narrativas,
permitindo inferir categorias e possibilidades de uma compreensão sobre o
conjunto de registros presentes na pesquisa.
A metodologia, porém, não avança na compreensão da natureza
individualizada das respostas, ao passo que as narrativas são capturas em
conjunto pelo software. No entanto, considerando o objetivo da pesquisa
empreendida, entende-se que a abordagem com suporte na elaboração de
categorias compreensivas para o contexto geral das questões abertas, atende
a necessidade de apreensão geral dos aspectos mais recorrentes, o que a
metodologia empregada permite.
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*A apresentação dos dados qualitativos são de responsabilidade da servidora Fabiana Pinto de Almeida Bizarria

apresentação dos dados qualitativos
Apresentação da análise estrutural
Os dados dos foram explorados com apoio do software Iramuteq
(Interface de R pourles Analyses Multidimensionnelles de Texte set de
Questionnaires), que realiza análises do software Alceste. É uma análise lexical
sobre uma base linguística (BARDIN, 2011).
Em relação à etapa exploratória, o Iramuteq auxilia a investigação por
possibilitar explorar e descrever os dados com base na sua distribuição, o que
permite ao pesquisador uma visão geral dos dados e compreender modos de
pensar compartilhados por um determinado grupo, considerando a
frequência de alguns vocábulos (KRONBERGER; WAGNER, 2004). Para tanto,
o software produz distintas classes de palavras por meio da identificação de
padrões repetidos estatisticamente nas falas (KRONBERGER; WAGNER,
2004).
Com os documentos selecionados para esta etapa da pesquisa (o corpus
documental), processou-se análise léxica com oito Unicidades de Contexto
Inicial (UCI) (questões abertas do questionário SGP) com apoio do software
Iramuteq, 0.7 alpha 2. O corpus (8 UCI) foi dividido em 348 Unidades de
Contexto Elementar (UCE) (segmentos de texto definidos em função do
número de palavras e pontuação), 2308 números de ocorrências de palavras,
com 1610 formas (palavras), das quais 1499 ativas (adjetivo, advérbio,
substantivo, verbos, formas não comuns) e 100 complementares.
Tabela 1 - Análise léxica

+-+-+-+-+-+-+-+-+
|i|R|a|M|u|T|e|Q| - Wed Jan 6 14:04:05 2021
+-+-+-+-+-+-+-+-+
Nombre de textes: 8
Nombre de segments de texte: 348
Nombre de formes: 2308
Nombre d'occurrences: 12632
Nombre de lemmes: 1610
Nombre de formes actives: 1499
Nombre de formes supplÈmentaires: 100
Nombre de formes actives avec une frÈquence >= 3: 537
Moyenne de formes par segment: 36.298851
Nombre de classes: 6
298 segments classÈs sur 348 (85.63%)
###########################
temps : 0h 0m 30s
###########################

Fonte:dados da pesquisa (2021)
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apresentação dos dados qualitativos
A Classificação Hierárquica Descendente (CHD) reteve 348 UCE, ou seja,
85,63% dos segmentos de texto. Além disso, identificou seis classes de
palavras denominadas nesta apresentação por clusters. A formação destes se
dá pelo grau de ligação de uma palavra com a classe à qual pertence
(calculado pelo chi-quadrado (X²)), quanto maior o X², mais significativa a
relação entre a palavra e a classe, e, assim, maior a probabilidade dela
pertencer a classe identificada.

Figura 1 - Dendrograma - Classificação Hierárquica Descendente (CHD)

Fonte: dados da pesquisa (2021)
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apresentação dos dados qualitativos
Pelo Dendograma é possível identificar as relações interclasses e a
divisão do corpus pela CHD. Com a separação final dos clusters (estabilização),
o software identifica as palavras significativas de cada agrupamento e o
percentual de UCEs vinculadas a cada cluster, o que permite visualizar a
representação de cada cluster em relação ao total do corpus.
Na Figura do Dendograma, observa-se, em função decrescente, que o
cluster 1 explica 21,8% da variância total das UCEs, o cluster 5 explica 18,5%, o
cluster 4, 17,8 %, o cluster 6, explica 16,1%, o cluster 3, explica 13,1%, o cluster 2,
explica 12,8%
Quadro 1 - Palavras mais significativas – Cluster 1, 2, 3, 4, 5, 6

Fonte: dados da pesquisa (2021)
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apresentação dos dados qualitativos
Quadro 1 - Palavras mais significativas – Cluster 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Continuação)

Fonte: dados da pesquisa (2021)
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apresentação dos dados qualitativos
Quadro 1 - Palavras mais significativas – Cluster 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Continuação)

Fonte: dados da pesquisa (2021)

Pode-se observar no Quadro 1, além das palavras mais significativas, o
efeito dos clusters em relação ao corpus total da pesquisa. No caso Classe 1 Efeito – 65; porcentagem – 298; Chi2 - 21.81; Classe 2 -Efeito – 38;
porcentagem – 298; Chi2 - 12.75; Classe 3 - Efeito – 39; porcentagem – 298;
Chi2 - 13.09, Classe 4 – Efeito – 53; porcentagem -298; Chi2 -17.79, Classe 5 –
Efeito – 55; porcentagem – 298; Chi2 - 18.46, Classe 6 – Efeito – 48;
porcentagem – 298; Chi2- 16.11. Com essas informações depreende-se que as
Classes 1 e 5 são as que possuem maior representação para o corpus da
pesquisa.
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apresentação dos dados qualitativos
Figura 2 - Análise de SIMILITUDE – Todos os Clusters
Permite a identificação de coocorrências entre as palavras e o seu
resultado, traz indicações da conexidade entre as palavras,
auxiliando na identificação da estrutura de um corpus textual

As cores seguem o padrão
estabelecido no Dendograma
(Figura 1)

Fonte: dados da pesquisa (2021)
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apresentação dos dados qualitativos
Figura 3 - Análise de SIMILITUDE – Cluster 1
Permite a identificação de coocorrências entre as
palavras e o seu resultado, traz indicações da
conexidade entre as palavras, auxiliando na
identificação da estrutura de um corpus textual

Por meio das coocorrências, identifica-se a
relação entre as palavras em função de sua
proximidade. Por exemplo: gestor, manter, bom,
torna, relação, permanecer etc.

Fonte:dados da pesquisa (2021)
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apresentação dos dados qualitativos
Figura 4- Análise de SIMILITUDE – Cluster 2
Permite a identificação de coocorrências entre as
palavras e o seu resultado, traz indicações da
conexidade entre as palavras, auxiliando na
identificação da estrutura de um corpus textual

Por meio das coocorrências, identifica-se a
relação entre as palavras em função de sua
proximidade.
Por
exemplo:
deslocamento,
cansaço, economia, ausência etc.

Fonte:dados da pesquisa (2021)
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apresentação dos dados qualitativos
Figura 5 - Análise de SIMILITUDE – Cluster 3
Permite a identificação de coocorrências entre as
palavras e o seu resultado, traz indicações da
conexidade entre as palavras, auxiliando na
identificação da estrutura de um corpus textual

Por meio das coocorrências, identifica-se
a relação entre as palavras em função de
sua proximidade. Por exemplo: qualidade,
vida, gerar, torno, cansativo, etc.

Fonte:dados da pesquisa (2021)
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apresentação dos dados qualitativos
Figura 6 - Análise de SIMILITUDE – Cluster 4
Permite
a
identificação
de
coocorrências entre as palavras e o
seu resultado, traz indicações da
conexidade entre as palavras,
auxiliando na identificação da
estrutura de um corpus textual

Por meio das coocorrências, identifica-se
a relação entre as palavras em função de
sua proximidade. Por exemplo: mais,
desempenhar, família, diário, conciliar,
etc.

Fonte:dados da pesquisa (2021)
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apresentação dos dados qualitativos
Figura 7 - Análise de SIMILITUDE – Cluster 5
Permite a identificação de coocorrências entre as
palavras e o seu resultado, traz indicações da
conexidade entre as palavras, auxiliando na
identificação da estrutura de um corpus textual

Por meio das coocorrências, identifica-se a
relação entre as palavras em função de sua
proximidade. Por exemplo: demanda, resposta,
atendimento, resultado etc.

Fonte:dados da pesquisa (2021)
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apresentação dos dados qualitativos
Figura 8 - Análise de SIMILITUDE – Cluster 6
Permite a identificação de coocorrências entre
as palavras e o seu resultado, traz indicações da
conexidade entre as palavras, auxiliando na
identificação da estrutura de um corpus textual

Por meio das coocorrências, identifica-se a
relação entre as palavras em função de sua
proximidade. Por exemplo: equipamento,
financeiro, custo, internet, energia, despesa
etc.

Fonte:dados da pesquisa (2021)
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apresentação dos dados qualitativos
Figura 9 - Nuvem de palavras - todos os clusters
Cada palavra tem seu tamanho definido pela
relevância em determinado corpus de texto.
Quanto mais citada a palavra, maior é a sua
visualização na nuvem

Fonte: dados da pesquisa (2021)
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Apresentação da Análise de Conteúdo
Após a estrutura apresentada pelo software, o conjunto de dados foi
apreciado com base nos segmentos de textos de cada palavra-chave (as
palavras mais significativas de cada cluster).
Com isso, foi possível analisar o contexto de cada cluster e, na sequência,
atribuir um sentido para denominar a categoria (ou cluster) apresentado.
Quadro 2 - Grupos (clusters), palavras-chave e segmentos de textos

Fonte: dados da pesquisa (2021)
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Quadro 2 - Grupos (clusters), palavras-chave e segmentos de textos (continuidade)

Fonte: dados da pesquisa (2021)
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Quadro 2 - Grupos (clusters), palavras-chave e segmentos de textos (continuidade)

Fonte:dados da pesquisa (2021)
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Quadro 2 - Grupos (clusters), palavras-chave e segmentos de textos (continuidade)

Fonte:dados da pesquisa (2021)
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Quadro 2 - Grupos (clusters), palavras-chave e segmentos de textos (continuidade)

Fonte:dados da pesquisa (2021)
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Quadro 2 - Grupos (clusters), palavras-chave e segmentos de textos (continuidade)

Fonte:dados da pesquisa (2021)
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análise dos dados qualitativos
Para dar sentido explicativo e compreensivo para o conjunto de palavraschave, bem como para os trechos selecionados do conjunto de expressões
escritas no questionário de pesquisa, buscou-se dar ênfase, ou “rótulo”, ao que
se apresentou mais enfatizado pelos relatos. Importa destacar que, além das
denominações apresentadas há, no interior de cada grupo, variadas
expressões e fenômenos subjetivos presentes em cada narrativa escrita. O
esforço em apresentar um “rótulo” visa, tão somente, dar sentido e
inteligibilidade em forma de resultados para que gestores possam considerar
em políticas, programas, projetos e ações em suas deliberações sobre o
trabalho remoto.
No grupo 1 (Relações interpessoais e Interações virtuais), por meio dos
segmentos de palavras, foi possível identificar que há uma percepção geral de
que o relacionamento com a equipe e os gestores melhorou, o que se pode
perceber, em parte, pela intensificação do uso das ferramentas tecnológicas
para realização das atividades, bem como para a interação e gestão.
Observa-se, também, que no grupo há informações sobre uma melhor
interação no “remoto”, quando no “presencial” já há harmonia nos
relacionamentos, o que vai ao encontro da posição, em menor número, sobre a
relevância do contato pessoal para o ser humano. Na situação em que equipes
de trabalho possuía alguma dificuldade, há relatos no sentido de que, com o
remoto, as interações se tornaram mais facilitadas.
No que tange ainda ao grupo 1, também identificam-se trechos que
abordam o quanto o remoto agrega em qualidade de vida, ao ampliar a
interação com os familiares, mas que o “remoto” também evidencia
importantes desafios, como a ausência de normatização e formação específica,
que possa auxiliar na organização das atividades e gestão dos processos de
trabalho, o que proporcionaria suporte a questões laborais, como avaliação,
feedback, gestão e controle.
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Tal compreensão se organiza com argumentos que visam ampliar
benefícios apresentados, com informações voltadas a processos formativos
que venha a facilitar o trabalho em si e atos normativos, que venham a
colaborar com a gestão desses processos.
Em relação ao grupo 2 (Saúde Física e Mental versus Pandemia e
Trabalho Remoto), pode-se observar que as palavras saúde em articulação
com mental e física são as que possuem maior representação junto aos
trechos. Alguns aspectos são demarcados no grupo, como, por exemplo, a
relação entre saúde física e mental ao contexto da pandemia e não ao
trabalho remoto; relação com a ausência de deslocamentos com maior tempo
para cuidados com a saúde e menor cansaço. Além disso, há relatos que
informam que o mobiliário inadequado traz prejuízos à saúde e que ansiedade
estaria atrelada à situação pandêmica, associada a volumes de trabalhos em
“picos”, em que se pode reportar a questão da gestão do tempo.
O grupo 3 (Qualidade de Vida e Trabalho Remoto) concentra alguns
aspectos também abordados no grupo 2, mas são enfatizados a relação entre
qualidade de vida, tempo e deslocamento. A qualidade de vida surge em
situações de práticas de exercícios, gerenciamento do tempo, maior
disposição para o trabalho, alimentação com maior qualidade e conforto, bem
como melhoria da qualidade e tempo de sono. Com isso, diferente do grupo 2,
apontam-se os benefícios advindos do tempo adicional pelo não
deslocamento, ao passo que no grupo 2 são enfatizados os prejuízos à saúde
mental e física associados à pandemia e ao mobiliário.
O grupo 4 (Unilab e o Deslocamento Intermunicipal) apresenta a relação
entre Unilab e deslocamento sob outros argumentos. Os trechos reforçam
uma grande recorrência ao termo “horas” em referência à viagem para a
cidade de Redenção. No mesmo caminho, há escritas no sentido dessas horas
em ganhos do sono, como, por exemplo, a expressões acordar “de
madrugada”. Confere-se, então, a esse grupo, uma aproximação entre o
termo “Unilab”, e palavras que dão maior contorno ao termo “deslocamento”,
e ao termo “horas”
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de vida parece ter uma dimensão simbólica que se precisa discutir, ao passo
do processo de identificação com a instituição e significado atribuído do
trabalho à história laboral junto à instituição.
O grupo 5 (Demandas e Trabalho Remoto) concentra aspectos relacionados
ao trabalho em sua dimensão operacional, seja no sentido do atendimento das
demandas em atenção ao cumprimento de metas e prazos em tempo hábil,
seja no campo da necessidade de métricas que possam tornar o desempenho
melhor concebido, medido e gerenciado.
No grupo, percebe-se trechos que reforçam a ideia de uma sobrecarga de
trabalho e dificuldade de maior alinhamento das demandas ao tempo
necessário para a sua efetiva execução, o que se espera quando uma situação
remota é vivenciada sem maior planejamento e instrumentos de gestão
específicos, decorrente do momento pandêmico que exigiu o isolamento.
Servidores, em respostas, também situam, no grupo 5, a urgência de
diretrizes para o trabalho a ser desenvolvido, nos aspectos do desempenho, já
citado, mas, também, na construção dos acordos com definições de prazos,
tempos e horários, e respeito e direito à desconexão.
O grupo 6 (Gestão do Trabalho e Trabalho Remoto), por sua vez, reúne
informações valiosas para a área de Desenvolvimento. Há variados trechos que
exploram a necessidade de formações sobre: gestão do trabalho, desempenho
e produtividade em contexto remoto; ferramentas e instrumentos que
facilitem a realização do trabalho (que percorrem a ideia de internet, mídia,
informática, e Google meet); atividades que abordem a dimensão da
ergonomia; e os custos adicionais relacionados à energia, internet, e
mobiliário, o que, é lembrado como algo que precisaria de um reconhecimento
financeiro.
Ao observar o Dendrograma, constata-se que software de pesquisa
procedeu com uma repartição que gerou, por um lado, os grupos 1 (Relações
interpessoais e Interações virtuais), 5 (Demandas e Trabalho Remoto) e 6
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(Gestão do Trabalho e Trabalho Remoto); por outro, os grupos 4 (Unilab e o
Deslocamento Intermunicipal), 3 (Qualidade de Vida e Trabalho Remoto e 2
Saúde Física e Mental versus Pandemia e Trabalho Remoto).
Com isso, pode-se arriscar em situar o resultado em dois grandes campos
de narrativas escritas, no caso, um campo que reúne, 1. Trabalho Objetivo em
Contexto Remoto, em que são explorados aspectos mais objetivos que
facilitam e/ ou dificultam, bem como os desafios e as potencialidades; 2.
Saúde, Trabalho e o Contexto Remoto Unilabiano. O contexto de remoto
Unilabiano é aqui definido pela característica específica amplamente reforçada
nos trechos, o deslocamento.
Assim, com base nas definições apresentadas para cada grupo, bem como
atenção ao conjunto de informações que, estatisticamente dão suporte a
apreciações mais compreensivas sobre as percepções sinalizadas na pesquisa,
pode-se ensaiar a apresentação dos dados subjetivos coletados na pesquisa
realizada pela Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor (DAS)
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considerações finais
Os dados da pesquisa são de caráter descritivo (dados quantitativos) e
descritivo-compreensivo (qualitativos). As narrativas apresentadas em forma
de grupos ou clusters demostra o esforço descritivo de apresentar as questões
abertas por meio das recorrências e coocorrências. A busca pelas expressões
presentes com base nas palavras significativas, por sua vez, avança na ideia da
compreensão, que, nesse relatório, é apresentado de maneira simples, sem
avançar em discussões teóricas ou abordagens explicativas com
aprofundamento dos sentidos presentes em cada grupo apresentado.
Dessa forma, para gestores, recomenda-se ampliar estudos e instituir
agendas de pesquisas, ao passo que a análise longitudinal dos dados, poderia
contribuir com deliberações mais assertivas sobre temas que envolvem
questões presentes nessa pesquisa.
É salutar, ainda, que dados de outros públicos da comunidade acadêmica
possam ser levantados, pois as políticas decorrentes, poderiam ser ampliadas
para todo o grupo de trabalhadores que compartilham vivências laborais em
função do contexto remoto.
Para servidores, recomenda-se a leitura do relatório e sugestões futuras
sobre seu formato e conteúdo, no sentido de ampliar o debate sobre
possibilidades de instituir agendas no âmbito das políticas públicas para o
corpo de servidores com base em evidências científicas.
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apêndice

CENÁRIOS
PROSPECTIVOS
iNSTRUMENTO DE PEQUISA

1. Sexo:
2. Idade:
3. Nível de escolaridade:
4. Local de residência (Cidade/Estado):
5. Tempo de atuação na Unilab:
6. Unidade de lotação/exercício (exemplo: PROAD/Seção de Diárias e
Passagens):
7. Estado Civil:
8. Possui filhos em sua residência? Caso possua, Indique quantos. Caso
possua filhos, indique a(s) idade(s):
9. Possui animais de estimação? Caso possua, indique quantos.
10. Possui deficiência? Caso possua, indique qual.
11. Quantas pessoas residem na mesma moradia?
12. Indique a relação de parentesco que possui com os outros moradores.
Caso resida sozinho(a), não é necessário preencher este campo.
13. Durante o período de trabalho remoto, em qual(is) turno(s) você
habitualmente desenvolve suas atividades de trabalho?
14. Caso pudesse optar, qual modalidade de trabalho escolheria?
15. Indique sua carga horária atual de acordo com o cargo efetivo:
16. Você encontrou dificuldades para estabelecer limites entre o espaço
doméstico e o espaço de trabalho?
17. No trabalho home office, em qual local da residência mais frequentemente
realiza o seu trabalho?
18. Na sua percepção, as condições do local em que desenvolve suas
atividades no trabalho home office são:
19. Quais equipamentos de trabalho costuma utilizar?
20. Na sua percepção, as condições de equipamentos de trabalho que utiliza
no período de home office são:
21. Qual tipo de mobiliário costuma utilizar?
22. Na sua percepção, as condições de mobiliário que utiliza no período de
home office são:
23. Realiza algum tipo de alongamento antes, durante ou após as atividades?
24. Pratica, atualmente, alguma atividade física? Caso pratique, quantos dias
por semana?
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25. Como avalia as condições tecnológicas de seu local de atuação durante o
período de home office?
26. Como se comunica com gestores e equipe de trabalho durante o período
de home office?
27. A frequência, em média, com que o(a) gestor(a) se comunica com você
durante o dia no trabalho home office?
28. A frequência, em média, com que você se comunica os seus colegas de
trabalho durante o dia de home office?
29. Quanto ao relacionamento com a equipe de trabalho no período de
home office, você considera que:
30. Indique, caso deseje, os motivos para a sua resposta ao questionamento
anterior:
31. Quanto ao relacionamento com os(as) gestores(as) no período de home
office, você considera que:
32. Indique, caso deseje, os motivos para a sua resposta ao questionamento
anterior:
33. Na sua percepção, a sua saúde física e mental com o trabalho home
office:
34. Indique, caso deseje, os motivos para a sua resposta ao questionamento
anterior:
35. As ações desenvolvidas pela Superintendência de Gestão de Pessoas no
âmbito da saúde física e mental têm contribuído para melhoria?
36. Na sua concepção, o trabalho remoto proporciona melhoria na qualidade
de vida?
37. Indique, caso deseje, os motivos para a sua resposta ao questionamento
anterior:
38. Com o trabalho remoto, você considera que a sua motivação para o
trabalho:
39. Com o trabalho remoto, você considera que o relacionamento familiar:
No trabalho remoto sua carga de trabalho:
40. Como avalia a sua satisfação pessoal com o teletrabalho? (escala de 1 a 5,
com 1 para completamente insatisfeito e 5 para completamente satisfeito)
41. A que dedica o tempo que seria utilizado para o deslocamento para o
trabalho?
42. Com o trabalho remoto, você considera que a sua produtividade:
43. Quais elementos você considera que contribuem para o aumento de
produtividade no home office?
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44. Quais as principais dificuldades encontradas com o trabalho remoto?
45. Você teve algum novo custo financeiro com o trabalho remoto? Qual(is)?
46. Do ponto de vista financeiro, como você avalia a relação custo-benefício
com o trabalho remoto?
47. Sugestões de temáticas de capacitações/ações/cursos direcionadas ao
trabalho remoto:
48. Sugestões para aperfeiçoamento e melhorias do trabalho remoto:
49. Atualmente, exerce função:
50. Quanto ao período de trabalho remoto, considera que a sua demanda de
atividades enquanto gestor(a):
51. Como avalia a sua saúde mental enquanto gestor(a) diante das atuais
cobranças/demandas/responsabilidades? Como tem sido o retorno de sua
comunicação com a equipe de trabalho?
52. Quais critérios utiliza para avaliar o desempenho e a comunicação com a
sua equipe de trabalho?
53. Sugestões de ações para melhoria de seu trabalho enquanto gestor(a):

45

