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Apresentação da pesquisa

Em setembro de 2020, a CUT São Paulo propôs à Associação Brasileira de Estudos do Trabalho (ABET) a realização de uma
pesquisa sobre o teletrabalho no contexto da pandemia da COVID-19. O impacto desta modalidade de trabalho sobre a base
da central ainda precisava ser melhor conhecido. Em dezembro, pesquisadoras do Arquivo de Memória Operária do Rio de
Janeiro (AMORJ), juntamente com a CUT RJ, se juntaram à equipe de pesquisa que ampliou a enquete para a base da central
no estado do Rio de Janeiro.

Até 2017, quando o teletrabalho foi incluído no texto da Reforma Trabalhista, a legislação trabalhista praticamente não
abordava a matéria, embora já existisse regramento em determinadas funções no setor público. Todavia, desde que a
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia da Covid19, em 11 de março de 2020, o teletrabalho tornou-se
uma modalidade de trabalho para inúmeras categorias profissionais. Em função do necessário distanciamento para conter a
disseminação do Coronavírus, empresas e instituições públicas passaram imediatamente a adotar e ampliar o teletrabalho que,
segundo a PNAD-Covid, alcançou 8,2 milhões de trabalhadores no Brasil, em julho de 2020. Estudo do IPEA (2020) alertava
que, mesmo com a gradual eliminação do confinamento, o teletrabalho tenderia a se manter o maior tempo possível. Algumas
evidências empíricas têm mostrado que o teletrabalho “veio para ficar”. A Petrobrás, por exemplo, anunciou no final de
agosto a aprovação de regras para a implantação de um modelo permanente de teletrabalho na empresa, voltado para
funcionários do setor administrativo. No dia 12 de setembro, os bancários do Bradesco aprovaram, em assembleia virtual, um
acordo de teletrabalho para o período pós-pandemia. 2



A urgência de organizar o teletrabalho como alternativa na pandemia da COVID-19 colocou o movimento sindical diante do
desafio da negociação de acordos e convenções coletivas e, ao mesmo tempo, escutar suas bases sobre a experiência com o
teletrabalho. Foi neste contexto que um survey foi desenvolvido junto aos(às) trabalhadores(as) da base da CUT São Paulo, e
posteriormente da CUT Rio de Janeiro, que estavam (ou estiveram) em teletrabalho durante a pandemia.

O objetivo do survey foi traçar o seu perfil socioeconômico, caracterizar as condições de trabalho, agora realizado no
ambiente doméstico, as relações de trabalho estabelecidas à distância e levantar a percepção dos/as trabalhadores/as sobre o
teletrabalho.

Coube à diretoria executiva CUT São Paulo e da CUT Rio de Janeiro mobilizar e divulgar a pesquisa entre seus sindicatos
filiados - e estes, por sua vez, para suas bases -, por meio de comunicados, reuniões, divulgação nos meios de imprensa
sindical.

Coube à ABET a proposição do survey: definição do plano amostral, elaboração de questionário, testagem e sua aplicação,
análise da consistência do banco de dados (limpeza, agrupamentos, padronização das perguntas abertas), realização de testes
estatísticos e produção de relatório sintético contendo frequências resultantes do cruzamento das perguntas pelas variáveis
estado e sexo.
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Pesquisadores/as

A equipe da pesquisa em São Paulo foi composta pelos(as) seguintes(as) pesquisadores(as):

Bárbara Castro (Unicamp)
Bruna Cristine Gomes (UFU)
Maria Aparecida Bridi (UFPR)
Pedro Henrique Evangelista Duarte (UFG)
Patrícia Vieira Trópia (UFU)
Sávio Cavalcante (Unicamp)

Na pesquisa do Rio de Janeiro, além dos já citados pesquisadores, somaram-se à equipe:

Elina Pessanha (UFRJ)
Maria Cristina Paulo Rodrigues (UFF)
Mônica Paranhos (AMORJ/UFRJ)
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Como citar este trabalho

Disponibilizamos o relatório da pesquisa a todos/as gratuitamente.

Solicitamos, no entanto, que seguindo as boas práticas de pesquisa, o material seja citado corretamente.

Para citar, sigam a referência abaixo:

ABET, AMORJ, CUT-SP, CUT-RJ. Relatório da Pesquisa "Percepção dos/as 
trabalhadores/as sobre teletrabalho no contexto da pandemia da COVID-19". 8 de julho de 
2021. Disponível em: http://abet-
trabalho.org.br/?p=11256&preview_id=11256&preview_nonce=9ac808b2b3&preview=true
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Nota metodológica
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Trabalho remoto, teletrabalho?

Estamos utilizando as categorias trabalho remoto e teletrabalho tal qual elas têm sido mobilizadas e 
reconhecidas pelos trabalhadores e trabalhadoras da base da CUT SP e RJ como sua nova prática de 
trabalho no contexto da pandemia da COVID-19. Tratam-se, portanto, de categorias "nativas", de uso 
recorrente na base sindical.

Recomendamos aos pesquisadores e pesquisadoras, bem como os e as militantes sindicais, o uso 
informado e reflexivo da categoria. Especialmente para estes últimos, chamamos atenção para o uso 
correto do termo jurídico no contexto de acordos e convenções.

Há farto material bibliográfico sobre o tema e Nota Técnica da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), de 05 June 2020, aqui disponível: https://www.ilo.org/global/statistics-and-
databases/publications/WCMS_747075/lang--en/index.htm
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Desenho metodológico - Unidade da Federação

36,7%

Amostra: 1.246

Amostra válida : 458*

40,5%

Amostra: 285

Amostra válida: 115

* Foram excluídos da amostra: formulários respondidos por trabalhadores(as) que não estiveram nem estavam 
em teletrabalho no momento da pesquisa, de outros estados e incompletos. 
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A amostra, não probabilística, foi obtida por conveniência. O
formulário foi divulgado pela CUT São Paulo entre os sindicatos
filiados e estes fizeram várias chamadas junto aos(às)
trabalhadores(as) filiados(as) e não filiados(as) durante o período
de coleta.

Entre os dias 15 de novembro de 2020 e 31 de janeiro de 2021,
1.246 trabalhadores(as) acessaram o formulário, disponível por
meio do link:
https://fs4.formsite.com/uvnr1L/4d8wju9r35/index.html (hoje
inacessível, razão pela qual se incluiu o modelo do Questionário
no Anexo 1).

Dentre os 1.246 formulários acessados, 458 foram validados após
conferência. Foram invalidados os formulários acessados: por
trabalhadores(as) que não estiveram nem estavam em teletrabalho
no momento da pesquisa; incompletos; respondidos por
trabalhadores(as) fora da base de São Paulo.

O banco de dados passou por análise de consistência,
padronização de respostas abertas, agrupamento e reagrupamento,
codificação das variáveis abertas e elaboração de código de
variáveis, via programa SPSS - Statistical Package for the Social
Sciences.

A amostra, não probabilística, foi obtida por conveniência. O
formulário foi divulgado pela CUT Rio de Janeiro entre os
sindicatos filiados e estes fizeram várias chamadas junto aos(às)
trabalhadores(as) filiados(as) e não filiados(as) durante o período de
coleta.

Entre os dias 1 de fevereiro de 2021 e 9 de abril de 2021, 285
trabalhadores(as) acessaram o formulário, disponível por meio do
link: https://fs4.formsite.com/uvnr1L/4d8wju9r35/index.html (hoje
inacessível, razão pela qual se incluiu o modelo do Questionário no
Anexo 1).

Dentre os 285 formulários acessados, 115 foram validados após
conferência. Foram invalidados os formulários: acessados por
trabalhadores(as) que não estiveram nem estavam em teletrabalho
no momento da pesquisa; incompletos; respondidos por
trabalhadores(as) fora da base do Rio de Janeiro.

O banco de dados passou por análise de consistência, padronização
de respostas abertas, agrupamento e reagrupamento, codificação das
variáveis abertas e elaboração de código de variáveis, via programa
SPSS - Statistical Package for the Social Sciences.
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Perfil dos/as respondentes
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Perfil dos/as respondentes - Sexo

41,6%

58,2%

Base: 191

Base: 267

47,8%

52,2%

Base: 55

Base: 60
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Perfil dos/as respondentes - Faixa etária

22,9%

77,1%

Base: 105

Base: 354

21,7%

78,3%

Base: 25

Base: 90

Até 35 anos

36 anos ou mais
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Perfil dos/as respondentes - Raça/Cor

68,8%

28,3%

Base: 316

Base: 130

70,04%

28,7%

Base: 81

Base: 33

Branca/Amarela

Preta/Parda/
Indígena

Prefere não se 
classificar

2,8%
Base: 13

1%
Base: 1
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Perfil dos/as respondentes - Estado Civil

63,6%

9,4%

Base: 292

Base: 43

52,2%

10,4%

Base: 60

Base: 12

Casado(a)/ 
União estável

Separado(a)/ 
divorciado(a)

Solteiro(a) 24,8% Base: 114 33% Base: 38

Viúvo(a) 1% Base: 4 0 Base: 0

14



Perfil dos/as respondentes - Escolaridade

13,5%

86,5%

Base: 62

Base: 397

26,1%

73,9%

Base: 30

Base: 85

Até Superior 
Incompleto

Superior 
Completo ou 
mais
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Perfil dos/as respondentes - Com quantas pessoas mora?

9,2%

31,1%

Base: 42

Base: 142

15,8%

31,6%

Base: 18

Base: 36

Mora sozinho(a)

Mora com 2 
pessoas

Mora com 3 
pessoas

25,8% Base: 118 25,4% Base: 29

Mora com 4 
pessoas 26,3% Base: 120 18,4% Base: 21

Mora com 5 
pessoas ou mais 7,7% Base: 35 8,8% Base: 10

16



Perfil dos/as respondentes - Quantos filhos tem?

38,3%

27,7%

Base: 176

Base: 127

47,8%

28,7%

Base: 55

Base: 33

Não tem filhos

1 filho

2 filhos 29% Base: 133 16,5% Base: 19

3 filhos 3,3% Base: 15 6,1% Base: 7

Mais de 3 filhos 1,7% Base: 8 1% Base: 1
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Perfil dos/as respondentes - Filho/a(s) em idade escolar?

74,2%

25,8%

Base: 210

Base: 73

88,3%

11,7%

Base: 53

Base: 7

Sim

Não
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Perfil dos/as respondentes - Filho/a(s) em idade escolar 
com aula online?

92,9%

7,1%

Base: 195

Base: 15

90,6%

9,4%

Base: 48

Base: 5

Sim

Não
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Em SP, a maioria de respondentes é do setor privado, no 
RJ, é do setor público

14. Indique em qual desses setores você atua em seu trabalho principal:
20



15. Que tipo de contrato ou vínculo você possui com a empresa/empregador em seu trabalho principal?

Tipo de contrato no trabalho principal
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No setor público em SP, há maioria de contrato CLT no setor 
público

22



No RJ, maioria do setor público é CLT
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Em SP, principais ramos de respondentes são comércio e serviços, indústria e 
administração. No RJ, comércio e serviço, comunicação e informação e indústria

16. Em qual ramo de atividade você trabalha em seu trabalho principal? 24



18. Qual o seu cargo/função em seu trabalho principal?  (exemplo: analista, coordenador, gerente, assistente, diretor, presidente etc.)

Cargo/função no trabalho principal
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Aproximadamente 1 em cada 3 trabalhadores/as atua há mais de 15 anos

20. Há quanto tempo trabalha neste cargo/função em seu trabalho principal?

Em SP, devido ao 
maior peso do 
setor privado no 
perfil de 
respondentes, há 
maior 
estabilidade entre 
os homens: 75,9% 
estão há 5 anos 
ou mais no 
mesmo trabalho 
enquanto 59,2% 
das mulheres está 
há menos de 5 
anos.
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Trabalho remoto
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Mais de ⅔ dos respondentes do RJ e de SP não faziam trabalho 
remoto antes da pandemia

22. Antes da pandemia, você já fazia algumas atividades de trabalho em seu trabalho principal remotamente (à distância)?
28



A percepção de que, antes da pandemia, o trabalho remoto poderia ser realizado 
remotamente é mais frequente entre respondentes do RJ

21. Antes da pandemia, você considera que o seu trabalho principal poderia ser realizado remotamente?

34,5% 23,6%

Em SP, mais 
mulheres 
declararam que 
não poderiam 
fazer seu 
trabalho 
remotamente
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Mais homens declaram não terem dificuldades com trabalho remoto

37. Você teve dificuldade(s) em executar o seu trabalho de modo remoto?

36%

64%

51%

49%

Sim

Não

Sim

Não

62%

38%

53%

47%
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37. Você teve dificuldade(s) em executar o seu trabalho de modo remoto? Vs. 38.1. Por que?
31



37. Você teve dificuldade(s) em executar o seu trabalho de modo remoto? Vs. 38.1. Por que?
32



As maiores dificuldades citadas têm 
relação com inadequação do novo 
espaço de trabalho para realização 
das atividades, incluindo 
equipamentos e mobiliários
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Equipamentos, mobiliários e custos do 
trabalho remoto
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Maioria dos/as respondentes teve gastos com trabalho remoto

36. Você precisou ter gastos pessoais para realizar o trabalho remoto?

Na pesquisa do Rio 
de Janeiro mais 
mulheres tiveram 
gastos pessoais 
(91%) em relação 
aos homens (81%)
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A cadeira é o mobiliário pior avaliado, em SP

24. Como avalia a adequação do mobiliário e equipamentos utilizados para a realização do trabalho?
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As mulheres avaliam menos positivamente os 
equipamentos e mobiliários de trabalho

Equipamentos informáticos são pior avaliados por elas: 
computador (+3p.p. entre as que avaliam como péssimo)
mouse (-5.9p.p. entre as que avaliam como excelente)
impressora (-9.3p.p. entre as que avaliam como excelente) 
webcam (-8.3p.p. entre as que avaliam como excelente) 

Entre o mobiliário, destaca-se uma avaliação menos 
positiva da cadeira 

(-7,8p.p. na avaliação "Excelente")
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A cadeira e a conexão com a internet são pior avaliados, no RJ

24. Como avalia a adequação do mobiliário e equipamentos utilizados para a realização do trabalho?
38



As mulheres avaliam negativamente os equipamentos e 
mobiliários de trabalho
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Maioria dos equipamentos é do/a próprio/a trabalhador/a

25. De quem são os mobiliários / equipamentos utilizados no trabalho remoto?

Mulheres usam 
mais 
equipamentos 
próprios do que os 
homens:

Computador 
(+13.9%) 
Webcam (+14.3%)
Mouse (+12%)

40



Mulheres emprestam mais equipamentos 

25. De quem são os mobiliários / equipamentos utilizados no trabalho remoto?

Mulheres emprestam 
mais computador do 
que os homens 
(+5%) e têm mais 
equipamento cedido 
pela empresa (+7%)
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Tempo de trabalho e controle 
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Trabalho se estendeu para além dos 5 dias para ¼ dos/as 
respondentes

30. ANTES da pandemia você trabalhava quantos dias da semana? / 31. DURANTE a pandemia você passou a trabalhar quantos dias da semana?
43



Mesmo padrão foi encontrado no RJ

30. ANTES da pandemia você trabalhava quantos dias da semana? / 31. DURANTE a pandemia você passou a trabalhar quantos dias da semana?
44



A extensão da jornada semanal foi maior entre as 
mulheres

-21p.p.

+31,5 p.p.

30. ANTES da pandemia você trabalhava quantos dias da semana? / 31. DURANTE a pandemia você passou a trabalhar quantos dias da semana?

31,5% 
delas 
passaram 
a trabalhar 
entre 6 e 7 
dias por 
semana
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A extensão da jornada para os homens

-9.9 p.p.

+8,4 p.p.

30. ANTES da pandemia você trabalhava quantos dias da semana? / 31. DURANTE a pandemia você passou a trabalhar quantos dias da semana?
46



Mesmo padrão se encontra no RJ

-23.3 p.p.

+33.3 p.p.

30. ANTES da pandemia você trabalhava quantos dias da semana? / 31. DURANTE a pandemia você passou a trabalhar quantos dias da semana?

33,3% 
delas 
passaram 
a trabalhar 
entre 6 e 7 
dias por 
semana
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Extensão da jornada para os homens, no Rio

-20 p.p.

+18.2 p.p.

30. ANTES da pandemia você trabalhava quantos dias da semana? / 31. DURANTE a pandemia você passou a trabalhar quantos dias da semana?

18,2% deles 
passaram a 
trabalhar 
entre 6 e 7 
dias por 
semana
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Além da extensão dos dias, a jornada também foi estendida

28. Você avalia que a duração (em horas) do seu trabalho sofreu alteração com o trabalho remoto?*

A maioria 
sentiu que,  
com o trabalho 
remoto, a 
jornada foi 
estendida.
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Mulheres sentiram mais a ampliação da jornada em SP

28. Você avalia que a duração (em horas) do seu trabalho sofreu alteração com o trabalho remoto?*
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No RJ, o percentual de mulheres que passaram a trabalhar 
menos horas é maior  

28. Você avalia que a duração (em horas) do seu trabalho sofreu alteração com o trabalho remoto?*
51



Ao mesmo tempo, maioria respondeu que não teve redução de 
carga horária 

41. Você teve, oficialmente, redução de carga horária de trabalho e de salário com o trabalho remoto?

Entre quem teve 
redução da carga 

de trabalho, 
maioria é de 

mulheres (34% 
contra 27% em SP 
e 17% contra 13% 

no RJ)
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E quando houve acordo coletivo, maioria respondeu ter jornada 
reduzida ou antecipação de férias (individuais ou coletivas)

42. Houve algum acordo coletivo em sua empres/ainstituição? Qual o foco?

Mulheres 
manifestaram 
terem tido maior 
redução de 
jornada e 
homens, maior 
redução de 
salários

53



E o controle do tempo de trabalho é frequente 

27. Sua empresa/instituição faz controle do seu tempo de trabalho?

62.9%

Mais homens 
declararam ter 

controle de tempo 
de trabalho em SP. 

No RJ, não há 
diferença

69.6%
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Produtividade
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Mais da metade dos/as respondentes apontou para presença 
de metas de produtividade no trabalho

26. Há critérios de meta de produtividade em seu trabalho?

53.6% 58.6%

Mais homens declararam 
ter meta de produtividade 

em SP. 

No RJ, não há diferença
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Entre os que tinham metas, maioria relata ter tido aumento nela

49,7% 42%

As mulheres 
declararam ter a 
meta aumentada 
mais do que os 

homens 

62,5% 41,7%

26.1. Durante a pandemia, na modalidade de trabalho remoto, o critério de meta de produtividade do seu trabalho sofreu alteração? 57



Em SP, 47,9% considera que seu trabalho rende mais; no RJ 
43,5% considera que seu trabalho rende menos

29. Você avalia que a produtividade do seu trabalho sofreu alteração com o trabalho remoto?
58



Em SP, o percentual de homens que consideram que seu trabalho 
rende mais é superior ao de mulheres

29. Você avalia que a produtividade do seu trabalho sofreu alteração com o trabalho remoto?

Entre mulheres de 
SP, presença do 
setor privado é 
maior
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No RJ, padrão se repete, com mais intensidade: a maioria das mulheres 
considera que seu trabalho rende menos e os homens que rende mais

29. Você avalia que a produtividade do seu trabalho sofreu alteração com o trabalho remoto?
60



Menos interrupções, menos tempo de deslocamento e 
maior concentração fazem o trabalho render mais
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No RJ, intensificação e extensificação da jornada aparecem como razão para 
trabalho render mais
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Trabalho inapropriado para a modalidade remota, acúmulo de tarefas 
e equipamentos inadequados fazem o trabalho remoto render menos
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Equipamentos inadequados, acúmulo trabalho e família e conteúdo do 
trabalho são razões para render menos no RJ
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Arranjos trabalho e família
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A extensão da jornada 
constatada nas respostas 
anteriores é reforçada pela 
avaliação dos diferentes 
aspectos do trabalho 
remoto

Ao mesmo tempo, apontam a 
flexibilidade da jornada como um 
dos aspectos mais positivos do 
trabalho remoto, relacionado com o 
equilíbrio trabalho-família e com a 
melhora da qualidade de vida
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34. Avalie os seguintes aspectos de sua experiência com o trabalho remoto
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No entanto, mais homens 
responderam que têm 
menos interrupções no 
trabalho remoto

Entre as mulheres, a 
avaliação é de que o 
equilíbrio trabalho-família e as 
interrupções PIORARAM com 
o trabalho remoto
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34. Avalie os seguintes aspectos de sua experiência com o trabalho remoto
69



34. Avalie os seguintes aspectos de sua experiência com o trabalho remoto
70



Mesmo padrão é 
encontrado na pesquisa 
do RJ, com destaque 
para a melhoria da 
produtividade
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34. Avalie os seguintes aspectos de sua experiência com o trabalho remoto
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No entanto, as mulheres 
reportam menos do que os 

homens a melhoria da 
produtividade

E seguem as mulheres paulistas 
reforçando a piora da qualidade 
de vida, do equilíbrio trabalho-
família e das interrupções no 

trabalho 
73



34. Avalie os seguintes aspectos de sua experiência com o trabalho remoto
74



34. Avalie os seguintes aspectos de sua experiência com o trabalho remoto
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90% dos respondentes não tem espaço isolado para o trabalho 
remoto em suas casas

23. Por favor, assinale qual a sua condição de trabalho predominante 76



Mulheres se responsabilizam mais pelo cuidado das 
crianças

11.2. Caso tenha filhos e/ou crianças sob sua responsabilidade morando com você, como compatibiliza o cuidado deles/as com o trabalho remoto? 77



É da mãe da criança ou dos próprios filhos a 
responsabilidade do cuidado

11.3. Caso tenha filhos e/ou crianças morando com você, quem é a pessoa que mais cuida deles no momento em que você está fazendo trabalho remoto?
78



79
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São poucas as tarefas que tiveram frequência 
reduzida ou deixaram de ser realizadas pelas mulheres

E quando elas são citadas, tratam-se de tarefas que se tornam mais difíceis de 
ser realizadas presencialmente na pandemia:

Compras no mercado: 45% deixaram de fazer ou reduziram a frequência

Trabalho social: 16% deixaram de fazer ou reduziram a frequência

Trabalho militante sindical: 10% deixaram de fazer ou reduziram a frequência
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São poucas as tarefas que tiveram frequência 
reduzida ou deixaram de ser realizadas pelas mulheres

E quando elas são citadas, tratam-se de tarefas que se tornam mais difíceis de 
ser realizadas presencialmente na pandemia:

Compras no mercado: 52,1% deixaram de fazer ou reduziram a frequência

Trabalho social: 21,3% deixaram de fazer ou reduziram a frequência

Trabalho militante sindical: 13,2% deixaram de fazer ou reduziram a frequência
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A carga de trabalho doméstico aumentou entre as 
mulheres

A percepção entre as mulheres é de que o trabalho doméstico que já realizavam, 
como os de limpar a casa e cozinhar, cresceu na pandemia. 

7 em cada 10 mulheres já realizavam esse trabalho e o realizam na mesma 
frequência e/ou aumentou sua carga de trabalho

2 em cada 10 mulheres passaram a fazer esse trabalho na pandemia, o que pode 
ser indicativo de que esse trabalho era delegado a outra mulher antes da 
pandemia.
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A carga de trabalho doméstico e de cuidados 
aumentou entre as mulheres do RJ

A percepção entre as mulheres é de que o trabalho doméstico que já realizavam, como os de 
limpar a casa, cozinhar, cresceu na pandemia. 

7 em cada 10 mulheres já realizavam esse trabalho e o realizam na mesma frequência e/ou 
aumentou sua carga de trabalho.

17% passaram a limpar, 28% passaram a cozinhar, o que pode ser indicativo de que esse 
trabalho era delegado a outra mulher antes da pandemia. Ainda, 20% passaram a cuidar de 
parentes / familiares e 23% passaram a ajudar companheiro/a e/ou parentes no seu trabalho, o 
que aponta para a sobrecarga no trabalho de cuidados das mulheres.
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A carga do cuidado também aumentou

41,7% continuou ou passou a auxiliar os filhos na aula e/ou realização de tarefas 
escolares

51,1% continuou ou passou a cuidar de parentes / familiares

66,4% continuou ou passou a levar o lixo

34,4% continuou ou passou a fazer compras no mercado
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E as novas tarefas que surgiram se tornaram sua 
responsabilidade

55% passam a cuidar da limpeza de compras e alimentos
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Em, SP, mulheres 
concentram trabalho do 
cuidado e doméstico. 
Apenas tirar o lixo é 
tarefa mais dividida. 

87



13. Quem é a pessoa que mais realiza essas tarefas na sua casa ? 88



No RJ, mulheres também são 
principais responsáveis pelo 
cuidado, mas casal e/ou 
companheiro/a partilha mais o 
trabalho, se comparado à SP 
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13. Quem é a pessoa que mais realiza essas tarefas na sua casa ?
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Percepções sobre o trabalho remoto
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Respondentes avaliam 
que trabalho remoto 
estende jornada, 
sobrepõe atividades e 
aumenta o isolamento 
social
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40. A partir de sua experiência, o quanto você concorda com as seguintes afirmações sobre o trabalho remoto?
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Homens declaram mais terem tido 
melhora na qualidade de vida

Mulheres declararam mais que 
trabalho remoto foi positivo para 
promover proteção contra a 
pandemia 
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Mais mulheres declararam ter 
tido aumento de trabalho, 
controle e assédio
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No RJ, destaques 
positivos são para 
melhora na qualidade 
de vida e das 
condições de trabalho
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No RJ, respondentes homens se 
preocupam mais com aumento 
dos custos do trabalho e 
mulheres se preocupam mais 
com adoecimentos e os 
prejuízos causados ao trabalho 
em equipe
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Acordos
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Entre quem teve acordo coletivo, cerca de 25% se sentiu prejudicado/a

42.1. No caso positivo da questão anterior, você se sentiu prejudicado com o acordo realizado?
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Em SP, 37% dos respondentes declararam que os acordos foram firmados pelo 
sindicato, no RJ, 30% afirma que acordo foi realizado direto com empresa

42.2. O Acordo foi realizado:
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Tendência de assembleia segue resposta anterior

42.3. Houve assembleia virtual para discutir/deliberar sobre o Acordo?
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E o futuro?
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1 em cada 10 têm possibilidade de aderir ao trabalho remoto. Maioria gostaria de ter 
modelo híbrido

35. Pós pandemia, se a instituição/empresa em que você trabalha possibilitasse o trabalho remoto ou trabalho presencial, qual seria sua opção?
109



Entre quem tem opção, mais mulheres gostariam de permanecer no trabalho 
remoto

81% 66%

19% 34%

Tenho a opção de trabalho 
remoto e pretendo aderir

Tenho essa opção, mas não 
pretendo aderir ao trabalho remoto

35. Pós pandemia, se a instituição/empresa em que você trabalha possibilitasse o trabalho remoto ou trabalho presencial, qual seria sua opção?
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Entre quem não tem opção, mais homens gostariam de permanecer no trabalho 
remoto

49% 59%

51% 41%

Não tenho essa opção, mas gostaria 
de continuar no trabalho remoto

Não tenho essa opção e prefiro 
retornar para o presencial

35. Pós pandemia, se a instituição/empresa em que você trabalha possibilitasse o trabalho remoto ou trabalho presencial, qual seria sua opção?
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