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Avanços e desafios após um ano da migração



Satisfação e Desempenho com Home Office  
Uma pesquisa comparativa 2020 – 2021 

A pesquisa “Satisfação e desempenho: avanços e desafios após um ano da migração

compulsória para o home office” foi realizada no mês de junho de 2021 com dois objetivos

principais: (1) identificar as percepções dos profissionais trabalhando em suas casas

atualmente e (2) compará-las com os resultados obtidos no mesmo levantamento

realizado em junho de 2020, momento da migração compulsória ao home office como

medida de prevenção decorrente da pandemia do COVID19.



PERCEPÇÃO POSITIVA 
QUANTO AO 

DESEMPENHO NO 
TRABALHO EM 2021

SATISFAÇÃO COM 
HOMEOFFICE É 

AINDA MAIOR EM 
2021

Um ano após a migração observa-se que:

Os dados indicam que, depois de um ano de experiência,

as pessoas estão mais satisfeitas com o trabalho em

home office, consideram-se igualmente comprometidas

e com um desempenho de qualidade. Além disso,

passaram a receber mais suporte das empresas quanto à

equipamentos, a ergonomia e apoio financeiro. Tudo isso

se traduz em um clima positivo para continuarem

atuando no trabalho em casa no pós pandemia.

ALTO 
COMPROMETIMENTO

COM O TRABALHO
SIMILAR A 2020

MAIO/2020 (1.295 respondentes)  X   JUNHO 2021 (1976  respondentes)



Condições de trabalho

A jornada de trabalho em casa manteve sua intensidade, porém agora os 
profissionais contam com um ambiente mais adequado e afirmam gerenciar 
melhor seu tempo. O desafio continua sendo a relação com a chefia (receber 
feedbacks sobre o desempenho), indicando a necessidade de maior preparação 
das lideranças para gerenciar equipes remotas.



Jornada de trabalho em casa

Até 36
horas/semanais

De 37 a 44
horas/semanais

De 45 a 48
horas/semanais

De 49 a 70
horas/semanais

Mais de 70h
horas/semanais

2020 202131%

28%

23%

27%

14%
16%

24%
23%

8% 6%



Ambiente de trabalho em casa

2020

2021

Utilização de 
equipamentos 
ergonômicos

2020

2021

Cômodo da casa 
em que trabalha

47%

29%

40%

49%

13%

22%

Nenhum Alguns Todos

Comum a outras 
atividades domésticas

Específico e 
compartilhado

Específico e 
individual

42% 15% 39%

38% 12% 45%

Equipamentos 
disponibilizados 
pela empresa

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Computador

61% 12% 14% 7% 3%

72% 27% 23% 29% 13%

Ajuda de custo 
com internet

Ajuda de custo 
com energia

Cadeira 
ergonômica

Suporte para 
computador

Outros

61% 12% 14% 7% 3%

72% 27% 23% 29% 13%



Gestão do tempo

59%

70%

72%

71%

78%

78%

62%

63%

67%

67%

73%

76%

Em home office, eu tenho flexibilidade para determinar meu horário de
trabalho.

Sinto que meu trabalho em home office é compatível com os cuidados
com minha saúde física.

Utilizo o tempo que economizo com deslocamento para o escritório para
outras atividades pessoais.

Eu compartilho as tarefas de cuidados com a família quando trabalho em
home office.

Sinto que é possível conciliar o cuidado com a família com meu trabalho
em home office.

Sinto que meu trabalho em home office é compatível com a convivência
familiar.

% de respondentes que concordam com a afirmativa

Em home office, eu tenho flexibilidade para determinar 
meu horário de trabalho.

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Sinto que meu trabalho em home office é compatível 
com os cuidados com minha saúde física.

Utilizo o tempo que economizo com deslocamento para o 
escritório para outras atividades pessoais.

Eu compartilho as tarefas de cuidados com a família 
quando trabalho em home office.

Sinto que é possível conciliar o cuidado com a família com 
meu trabalho em home office.

Sinto que meu trabalho em home office é compatível 
com a convivência familiar.



Relação com a chefia

57%

73%

70%

44%

65%

67%

Atuando em home office recebo de minha chefia avaliações sobre meu
desempenho.

Trabalhando em home office sinto-me satisfeito (a) com a atuação de
minha chefia.

A atuação da minha chefia vem facilitando o meu desempenho em home
office.

% de respondentes que concordam com a afirmativa

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Trabalhando em home office sinto-me satisfeito (a) com a 
atuação de minha chefia.

A atuação da minha chefia vem facilitando o meu 
desempenho em home office.

Atuando em home office recebo de minha chefia 
avaliações sobre meu desempenho.

54%
46%

A percepção sobre receber avaliações de desempenho da chefia varia conforme o cargo ocupado (2021)

ChefiasTécnicos de 
Nível Superior

Professores e 
Pesquisadores

Trainees e 
Estagiários

Auxiliares 
(operacional e adm)

74%

26%

73%

27%

64%

36%

68%

32%

Concorda Concorda Concorda ConcordaConcorda



Satisfação no trabalho

A proporção de profissionais satisfeitos com o home office aumentou de 64%
em 2020 para 73% em 2021, refletindo uma curva de aprendizagem sobre
como trabalhar de casa, apesar de o volume de trabalho continuar intenso. O
cuidado com outras pessoas da família, como idosos e pessoas com
deficiência, ainda é um desafio e impacta negativamente a satisfação dos
teletrabalhadores.



Após 01 ano em home 
office, mais trabalhadores 
gostariam de continuar 
trabalhando em suas 
casas após a pandemia

Não gostaria de continuar
trabalhando em home office

Indiferente Gostaria de continuar trabalhando
em home office

19%
11%

70%

14%
8%

78%

2020 2020 20202021 2021 2021

Intenção de continuar em home office após 
a pandemia



Indicadores de satisfação no trabalho

58%

67%

75%

72%

81%

52%

59%

65%

69%

75%

O volume de trabalho em home office permite que eu termine minhas
tarefas no horário que considero satisfatório.

A sensação mais frequente que sinto ao término da jornada de trabalho
em home office é de realização profissional.

Considero que o trabalho em home office vem tornando a minha vida
melhor.

Meu trabalho em home office é reconhecido e valorizado pela empresa.

Gosto da forma que realizo o trabalho para esta empresa hoje (em home
office).

% de respondentes que concordam com a afirmativa

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

O volume de trabalho em home office permite que eu 
termine minhas tarefas no horário que considero satisfatório.

A sensação mais frequente que sinto ao término da jornada 
de trabalho em home office é de realização profissional. 

Meu trabalho em home office é reconhecido e valorizado 
pela empresa.

Gosto da forma que realizo o trabalho para esta empresa hoje 
(em home office).

Considero que o trabalho em home office vem tornando a 
minha vida melhor.



Satisfação 
no home 
office e os 
cuidados 
com família

73%

73%

64%

27%

Satisfação geral

Satisfação de profissionais responsáveis pelo
cuidado de crianças com até 14 anos

Satisfação de profissionais responsáveis pelo
cuidado de pessoas com deficiência

Satisfação de profissionais responsáveis pelo
cuidado de idosos

Satisfação geral

Satisfação de profissionais responsáveis 
pelo cuidado de crianças com até 14 anos

Satisfação de profissionais responsáveis 
pelo cuidado de pessoas com deficiência

Satisfação de profissionais responsáveis 
pelo cuidado de idosos

Amostra: 225 respondentes

Amostra: 33 respondentes

Amostra: 546 respondentes

Amostra: 1.976 respondentes



Comprometimento 
organizacional

O impacto da distância física dos escritórios sobre o vínculo afetivo dos profissionais
com suas organizações está sendo superado por meio das interações virtuais, pois o
nível de comprometimento organizacional após um ano da migração permanece alto
(93%).



Indicadores de comprometimento organizacional

82%

85%

95%

94%

95%

96%

81%

87%

94%

94%

94%

96%

Eu recomendaria aos meus parentes e amigos minha empresa como um
excelente lugar para se trabalhar.

Tenho orgulho de dizer a parentes e amigos que trabalho nesta empresa.

Considero que estou comprometido (a) com a organização em que
trabalho.

Eu me importo com a organização em que trabalho

Eu escolhi estar comprometido (a) com a minha organização.

Considero que me dedico a minha organização.

% de respondentes que concordam com a afirmativa

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Considero que estou comprometido (a) com a organização 
em que trabalho. 

Eu escolhi estar comprometido (a) com a minha organização. 

Eu me importo com a organização em que trabalho.

Eu recomendaria aos meus parentes e amigos minha 
empresa como um excelente lugar para se trabalhar.

Tenho orgulho de dizer a parentes e amigos que trabalho 
nesta empresa.

Considero que me dedico a minha organização.

2020

2021



Desempenho no trabalho

A modalidade do home-office demonstra-se como uma alternativa para
manter e até mesmo ampliar a produtividade, a precisão e a qualidade do
trabalho realizado. Os resultados desta pesquisa de 2021 indicam que as
percepções bom de desempenho dos profissionais que atuam nessa
modalidade são ainda maiores do que o observado em 2020. Entretanto, as
jornadas de trabalho são mais extensas, atingindo períodos de mais de 44
horas na semana, o que estar influindo na saúde física e mental das pessoas.



Indicadores de percepção de desempenho

80%

81%

81%

72%

74%

73%

73%

64%

Considero que, atuando em home office, a minha precisão no trabalho é
maior ou igual à atividade presencial.

Considero que minha produtividade em home office é maior ou igual a
da atividade presencial.

Considero que, atuando em home office, a qualidade do meu trabalho é
maior ou igual a da atividade presencial.

Considero que, atuando em home office, a satisfação dos meus clientes
(internos ou externos) é maior ou igual à atividade presencial.

% de respondentes que concordam com a afirmativa

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Considero que, atuando em home office, a minha precisão no trabalho 
é maior ou igual à atividade presencial. 

Considero que minha produtividade em home office é maior ou igual 
a da atividade presencial.

Considero que, atuando em home office, a satisfação dos meus 
clientes (internos ou externos) é maior ou igual à atividade presencial.

Considero que, atuando em home office, a qualidade do meu trabalho 
é maior ou igual a da atividade presencial. 

A intensidade da jornada de 
trabalho não interfere de modo 
significativo na percepção de 
desempenho dos profissionais

Profissionais com jornada de até 44 horas semanais 79% percebem seu desempenho igual ou maior

Profissionais com jornada entre 45 e 70 horas semanais 81% percebem seu desempenho igual ou maior

Profissionais com jornada superior a 70 horas semanais 76% percebem seu desempenho igual ou maior



Sobre a pesquisa



Metodologia

Questionário eletrônico 
composto por 59 questões 

fechadas (categóricas, numéricas 
contínuas e consideradas 

numéricas – Likert de 7 pontos)

Método survey

Dados coletados via formulário eletrônico entre os dias 01/06/2021 e

16/06/2021 (amostra não probabilística)

2.402
Formulários preenchidos

1.976
Formulários válidos

Abrangendo os setores da Administração Pública, Comércio, Construção,

Educação, Indústria, Serviços, Transporte e outros.



Perfil da amostra manteve-se 
semelhante entre as duas 
edições da pesquisa, o que 
permite análises 
comparativas entre os 
resultados de 2020 e 2021

2020 2021

Gênero
Feminino 43% 59%

Masculino 57% 41%

Estado civil

Solteiro 35% 32%

Casado 56% 56%

Separado ou Divorciado 8% 11%

Viúvo 1% 1%

Família

Sem filhos 53% 43%

01 filho 22% 25%

02 filhos 19% 24%

Mais de 02 filhos 6% 7%

Escolaridade

Ensino médio 5% 12%

Curso tecnólogo 4% 9%

Graduação de curta duração 1% 1%

Graduação 26% 21%

Pós-graduação lato sensu 40% 38%

Pós-graduação stricto sensu 24% 19%

Cargo
Com posição de chefia 42% 34%

Sem posição de chefia 58% 66%

Idade média 40 anos 43 anos

Salário médio R$ 9.414,00 R$ 8.582,00

Tempo médio de empresa 08 anos 08 anos

Tempo médio de deslocamento para trabalho presencial 61,52 min 69,39 min
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