
IMPRESSÕES SOBRE O 
TELETRABALHO 
DURANTE A PANDEMIA



Em março deste ano, quase metade dos servidores municipais passaram a

trabalhar em regime de teletrabalho, em virtude da situação de emergência

devido à pandemia do novo Coronavírus.

Para auxiliar a administração municipal a lidar com os desafios e aprendizados

adaptativos do momento, em abril foi criado um grupo de trabalho entre

servidores das Secretarias Municipais de Gestão (SG) e de Inovação e Tecnologia

(SMIT). Para direcionar os trabalhos, este grupo foi dividido em três frentes

específicas:

1. Infraestrutura de TI

2. Comunicação

3. Mudança organizacional

Após um mês de atividade, a primeira entrega deste grupo foi a elaboração do

"Questionário de Avaliação do Teletrabalho na PMSP", cujo objetivo foi trazer

evidências para as análises sobre a experiências dos servidores com o

teletrabalho no período. Ao longo do mês de maio, quase 4 mil servidores

responderam a pesquisa voluntariamente.

Neste relatório, você encontrará informações sobre as etapas de elaboração e

estruturação do questionário, assim como as principais inferências levantadas a

partir dos dados coletados.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA
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ESTRUTURAÇÃO DA PESQUISA
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Para a estruturação da pesquisa, o grupo de trabalho priorizou a busca

por dados que evidenciassem a percepção dos servidores quanto aos

recursos tecnológicos disponíveis, e ao seu processo de adaptação e

atuação em teletrabalho.

Ademais, a pesquisa também demandou dos respondentes a informação

sobre dados de perfil, tais como: principal atividade de trabalho; órgão

onde trabalha; principal vínculo à PMSP; tempo de trabalho como

servidor; idade; sexo; e compreensão da condição física, mental e

intelectual. Por meio destes dados, foi possível refinar a pesquisa e criar

indicadores segmentados.

A pesquisa possui 7 dimensões de análise, a saber:

1. Percepção dos gestores

2. Preferência por regime de trabalho

3. Produtividade

4. Interação

5. Adaptação e teletrabalho

6. Saúde do servidor

7. Deslocamento

A plataforma utilizada para elaboração e coleta das respostas foi o

Microsoft Forms. Integrado ao Microsoft Teams, este recurso possui

interface dinâmica e de fácil manuseio, e permitiu à equipe responsável a

administração conjunta do questionário.

Quanto à divulgação do questionário, foram enviados, ao longo de 13 dias,

4 comunicados informando os servidores sobre a pesquisa. Por meio

deles, 6610 servidores acessaram ao questionário, sendo que 4097 deles

optaram por respondê-lo.

Considerando o número de servidores ativos na administração direta e

indireta, o grupo de trabalho entende que o número de respostas obtidas

reproduz, em certa medida, a percepção majoritária do conjunto de

servidores da Prefeitura de São Paulo.

Na página seguinte é possível ver em detalhes os números gerais obtidos.



ALCANCE DA PESQUISA
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4097 RESPOSTAS

6610 ACESSOS

13 DIAS ABERTO 

3623 em teletrabalho

+ 474 que não estavam 
(84% destes acreditam que 

deveriam ter estado)

● Dados de perfil

● Recursos disponíveis

● Adaptação ao teletrabalho

● Atuação em teletrabalho

● Teletrabalho e saúde do 

servidor

● Percepção e sugestões dos 

servidores

O QUE PERGUNTAMOS PARA OS 

SERVIDORES?

Abaixo, é possível ver, no canto esquerdo, os principais números relacionados

ao período de disponibilização da pesquisa para preenchimento dos(as)

servidores(as) da PMSP, assim. No canto direito, encontra-se a lista com as

seções que integram o conjunto de perguntas levantadas.



INTERFACE DA PESQUISA
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Abaixo, é possível observar algumas imagens que ilustram a interface do

questionário. Para ter acesso às perguntas, entre neste link.

As perguntas foram elaboradas de forma objetiva e com linguagem clara, para

facilitar a interpretação textual do servidor(a). Para tanto, especificamos a

finalidade do questionário logo no início, e identificamos as seções de acordo

com os dados que gostaríamos de coletar.

https://drive.google.com/file/d/1GgvWYw0GfKWl_H1rxi45ER1OZRMEo8VE/view?usp=sharing


Abaixo, é possível observar o percentual de respondentes de acordo com os

órgãos da administração direta e indireta ao qual pertencem.

Ao todo, foram 3359 respostas de servidores da administração direta, e 264 da

administração indireta. A Secretaria de Educação foi o órgão com o maior

número de respondentes (631).

(amostragem de 3.623 servidores(as) de 40 órgãos diferentes da PMSP).

ENGAJAMENTO NA PESQUISA
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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA



VISÃO GERAL DOS RESPONDENTES

Nessa seção estão alguns dados coletados na pesquisa referentes ao perfil geral

dos respondentes.

(amostragem de 3.623 servidores(as) de 40 órgãos diferentes da PMSP).

IDADE GÊNERO

TEMPO DE 
PREFEITURA

REGIME DE 
TRABALHO
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PERFIL DE SERVIDORES(AS)  E O TELETRABALHO

A partir da base de respostas da pesquisa, foi possível cruzar informações obtidas para

identificar correlações entre alguns perfis de servidores(as) da PMSP e suas

experiências em teletrabalho durante o período de quarentena.

Dentre os perfis analisados, aqueles que apresentaram as correlações mais fortes

foram:

1. Pessoas com Deficiência

2. Idade de Servidores(as)

3. Tempo de Deslocamento para o trabalho.
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Servidores(as) com deficiência possuem 

especial aderência ao modelo de 

teletrabalho em relação aos demais

Servidores(as) com mais de 59 anos 

conseguem manter suas atividades em dia 

mesmo estando em teletrabalho

Servidores(as) que demoram a chegar no 

trabalho têm especial preferência e 

ganho de produtividade em regime de 

teletrabalho

Principais inferências extraídas a partir das correlações de perfis



GESTÃO DE EQUIPES E O TELETRABALHO

A gestão de equipes em  teletrabalho se mostrou também bastante relevante para 

condicionar a experiência e produtividade de servidores(as)  atuando neste regime.

Dentre as práticas de gestão analisadas, aquelas que apresentaram as correlações 

mais fortes foram: Interação entre membros de uma mesma equipe; Interações entre 

servidores(as) e gestores(as); e o Apoio de gestores(as) no planejamento de atividades 

de suas equipes.
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ATIVIDADES EM DIA

Servidores(as) com dificuldade de se comunicar 

com a chefia

ATIVIDADES EM DIA

Servidores(as) sem dificuldade de se comunicar 

com a chefia

86% Equipes trabalham vem com 

ferramentas de TI

67% avalia que as tarefas de sua equipe 

estão sendo realizadas melhor em 

teletrabalho

93% Considera que organizou bem 

o teletrabalho da equipe

21% dos respondentes são chefes

90% Conversa com 

frequência com todos da equipe



INFRAESTRUTURA  PARA O TELETRABALHO

A infraestrutura disponível na casa dos(as) servidores(as) em teletrabalho foi outro 

aspecto de grande influência na experiência de teletrabalho, evidenciada pela 

respostas referentes à percepção de produtividade e o interesse de manutenção do 

teletrabalho

Dentre os pontos de infraestrutura analisados, destacou-se, naturalmente, a 

disponibilidade de recursos tecnológicos para a atuação em teletrabalho.
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CAPACIDADE LENTA 
Servidores que tiveram problemas com 

infraestrutura

CAPACIDADE LENTA 
Servidores que não  tiveram problemas com 

infraestrutura

ADESÃO AO TELETRABALHO
Servidores que tiveram problemas com 

infraestrutura

ADESÃO AO TELETRABALHO
Servidores que não  tiveram problemas com 

infraestrutura



SAÚDE  NA PANDEMIA E SEUS IMPACTOS
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A partir dos resultados da pesquisa analisados, foi possível também entender um 

pouco melhor como estava a saúde dos(as) servidores(as) da PMSP no contexto de 

pandemia da COVID-19 e de quarentena da cidade.

Dentre as práticas os aspectos de saúde coletados na pesquisa e analisados neste 

relatório, encontram-se os seguintes: Ansiedade, Apetite, Tristeza e Desânimo; Solidão 

e Problemas de Sono.

AUMENTO DA TRISTEZA E DESÂNIMO AUMENTO DA ANSIEDADE

AUMENTO DA SOLIDÃO AUMENTO DO APETITE



SAÚDE  NA PANDEMIA E SEUS IMPACTOS

A partir da análise dos aspectos de saúde indicados na pesquisa, foi possível também 

avaliar eventuais correlações entre esses aspectos de saúde e a percepção dos(as) 

servidores(as) quanto à experiência de teletrabalho.
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ANÁLISE SEGMENTADA - ÍNDICES

Considerando o tamanho e a complexidade da PMSP, torna-se necessário realizar 

algumas análises segmentadas, para avaliar como foi a efetividade do teletrabalho nas 

diferentes realidades que convivem dentro da Prefeitura.

Dentre os possíveis recortes existentes neste relatório, foram priorizadas as análises 

segmentadas de acordo com: Secretarias; Carreiras; e Atividades.

Para a realização destas análises segmentadas, foram desenvolvidos índices que 

aglutinaram parte do questionário da pesquisa em 6 objetos de análise.
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Índice 1 - Desempenho (produção)
Objetivo: Analisar a capacidade de entregas das equipes no

período emergencial de teletrabalho

Escala: de 0 a 1,2

Itens avaliados (questões): lentidão na realização das entregas e

capacidade de mantê-las em dia.

Item de ponderação (peso): Se identificaram que as demandas

aumentou no período o peso foi de 20% a mais, se identificaram

que a demanda diminui o peso foi de 20% a menos.

0,933
Índice Geral

Índice 2 - Desempenho (interação)
Objetivo: Analisar o nível de interação e alinhamento das equipes

de trabalho

Escala: de 0 a 1

Itens avaliados (questões): intensidade de interação com

colegas e chefia, bem como a participação em reuniões. 0,698
Índice Geral
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Índice 3 - Adaptabilidade
Objetivo: Analisar a adaptação dos servidores à dinâmica de

teletrabalho

Escala: de 0 a 1

Itens avaliados (questões):

● condições do ambiente de trabalho na casa e na unidade

● experiência com teletrabalho

● dificuldade de ajuste nas rotinas da casa

● problemas de tecnologia e internet

● aderência inicial da chefia ao teletrabalho

● acesso a informações e orientações

● organização do espaço e tranquilidade para trabalhar

● nível de confiança do gestor em seu trabalho.

0,861
Índice Geral

Índice 4 - Favorabilidade institucional
Objetivo: Analisar o nível de favorabilidade sobre a adoção do

regime de teletrabalho como algo permanente na unidade de

trabalho

Escala: de 0 a 1

Itens avaliados (questões): entendimento de que o teletrabalho

seja um regime importante para sua unidade de trabalho no

futuro

0,710
Índice Geral
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Índice 5 - Benefício e Impacto Social

(deslocamento)
Objetivo: Analisar os benefícios do teletrabalho no quesito

transporte/deslocamento do ponto de vista dos custos individuais

(financeiros e tempo)

Escala: de 0 a 1

Itens avaliados (questões): Tempo de deslocamento da

residência até a unidade de trabalho

Item de ponderação (peso): Remuneração média dos ocupantes

daquela carreira/cargo (quanto menor a faixa de remuneração

maior o peso)

0,478
Índice Geral

Índice 6 - Saúde do Servidor
Objetivo: Analisar as condições físicas e psíquicas do servidor

durante o teletrabalho em contexto de pandemia.

Escala: de 0 a 1

Itens avaliados (questões):

● nível de sono

● nível de apetite

● nível de ansiedade

● nível de solidão

● tristeza e desânimo

● comunicação com colegas

● comunicação com a chefia

● dificuldade de relaxar

0,867
Índice Geral
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ANÁLISE SEGMENTADA - SECRETARIAS 

Considerando as diferentes realidades existentes em cada uma das secretarias da 

PMSP é pertinente avaliar de forma segmentada a percepção dos(as) servidores(as) de 

cada órgão com relação ao teletrabalho.

A partir deste entendimento podem ser feitas diversas análises como avaliar quais 

órgãos possivelmente terão mais dificuldade em institucionalização do teletrabalho e 

em quais dimensões.

Principais considerações:

Algumas secretarias, possivelmente, já estão mais avançadas em seu caminho ao 

teletrabalho: CGM, SMJ e PGM, SMDHC, SMDET e SMIT

Outras, possivelmente, estejam mais distantes, como: SEME, SEL, SEHab

Obs: As Secretarias Municipais de: Segurança Urbana, Saúde e Educação não constam da lista, devido à baixa amostragem (inferior a 1%).
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Dentro do rol de cargos e carreiras da PMSP existem também realidades muito 

distintas que podem influenciar diretamente nas percepções e desafios acerca da 

experiência de teletrabalho realizada.

ANÁLISE SEGMENTADA - CARREIRAS

Principais considerações:

Algumas carreiras, possivelmente, já estão mais próximas do teletrabalho: Auditor 
Municipal de Controle Interno, Procurador do Município, APDO (principalmente TI)

Outras, possivelmente, estejam mais distantes como: Agente de Apoio, AGPP, Agente 
Vistor, AICD (Bibliotecário, Educador Físico), ATE

Obs: Os seguintes cargos/carreiras não constam da lista, devido à baixa amostragem (inferior a 1%): Analista de Saúde - Médico, Professor, Assistente de Saúde e Guarda Civil 

Metropolitano
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ANÁLISE SEGMENTADA - ATIVIDADES

Conforme observado em referenciais teóricos sobre teletrabalho e benchmarks 

analisados, o tipo de atividade realizada pode ter grande influência na viabilidade e 

efetividade da atuação de um(a) servidor(a) em regime de teletrabalho.

Principais considerações:

Algumas atividades, possivelmente, já estão mais próximas do teletrabalho, como 
"Assessoria e análise de processos"

Outras estão, possivelmente, mais distante, como "Atendimento ao público"
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OUTRAS IMPRESSÕES DA PESQUISA
visão geral das respostas qualitativas positivas

Para além das perguntas objetivas da pesquisa, abordadas nas seções anteriores do 

relatório, existiam também algumas perguntas dissertativas, nas quais eram dadas 

respostas mais aprofundadas sobre suas experiências e percepções.

Neste tópico apresentamos uma visão geral das respostas qualitativas fornecidas e das 

principais reflexões que foram feitas a partir delas.

PALAVRAS MAIS CITADAS CITAÇÕES

TEMPO

TRANSPORTE

CONCENTRAÇÃO

PÚBLICO

QUALIDADE

PRODUTIVIDAD
EAMBIENTE

TRÂNSITO

ALIMENTAÇÃO

DOCUMENTO

1629

614

467

384

353

275

271

252

227

207
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OUTRAS IMPRESSÕES DA PESQUISA
visão geral das respostas qualitativas negativas

PALAVRAS MAIS 
CITADAS

CITAÇÕES

FALTA

COLEGA

INTERAÇÃO

CONTATO

EQUIPE

ACESSO

EQUIPAMENTOS

INTERNET

HORÁRIO

DOCUMENTO

849

701

377

368

327

303

275

265

157

156
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