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Resumo Executivo 
As Associações de Servidores da CAPES, do CNPq e do MCTI realizaram pesquisas entre os trabalhadores dessas instituições com 
vistas a avaliar o regime de trabalho emergencial nelas instituído desde março de 2020 em razão da decretação do estado de 
emergência devido à pandemia de COVID-19. Também foi objetivo dessas pesquisas coletar as impressões pessoais dos 
trabalhadores (servidores, terceirizados, estagiários e menores aprendizes) acerca do regime de trabalho emergencial, bem como 
averiguar junto a eles sua satisfação com o novo regime de trabalho e seu apoio à manutenção deste regime no cenário pós-
pandemia. 
 
Embora cada uma das Associações tenha feito sua própria pesquisa, muitas questões são comuns às três instituições, pois todas 
são pertencentes ao Executivo Federal, são instituições de Ciência e Tecnologia (C&T) e abrigam, substancialmente ou 
exclusivamente, os servidores da carreira representada pelo SindGCT.  
 
A pesquisa começa pela descrição e análise das legislações internas que instituíram o regime de trabalho remoto em cada uma 
das instituições sondadas, segue comparando o regime de trabalho remoto emergencial adotado no âmbito do Serviço Público 
Federal com o regime de teletrabalho comedidamente regulamentado pelo antigo MPOG, ressaltando que o tímido apoio do 
Executivo Federal a esse regime de trabalho – denotado mormente pelo excessivo formalismo e limitado alcance de sua 
implementação – mostrou-se equivocado em vista do sucesso do atual regime de trabalho remoto emergencial.  
 
Em seguida são apresentados os resultados propriamente ditos das pesquisas, naquilo em que as três enquetes são comuns. Esses 
resultados apontam claramente para um excelente desempenho dos trabalhadores, expressado principalmente no aumento de 
sua produtividade, na melhoria de sua qualidade de vida diária, na redução de custos para as instituições e para os trabalhadores 
e na manutenção do cumprimento das atividades das instituições pesquisadas, ao tempo em que se contribui para o isolamento 
social. 
 
O estudo se encerra com as conclusões, a demonstrarem que um futuro regime de teletrabalho permanente, para o cenário pós-
pandemia, pode perfeitamente ser elaborado em conjunto pela Administração Pública e pelos representantes dos servidores 
públicos federais (suas Associações e Sindicatos) a partir de estudos como o presentemente apresentado. Restaram demonstrados 
a maturidade e o compromisso do corpo de trabalhadores das instituições pesquisadas. As conclusões registram ainda que a 
implementação de um regime permanente de teletrabalho nas instituições pesquisadas não seria sequer inovação jurídica, em 
vista da existência de tal regime há anos em outras esferas do Poder Público, e mesmo no Executivo Federal. 
Por fim, o estudo aponta para a incongruência da expedição da Portaria nº 2.589/2020-MCTIC em pleno auge da pandemia.  
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1. Apresentação do SindGCT 
 

A carreira de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia (C&T) foi criada 

pela Lei 8.691/93, juntamente com as carreiras de pesquisador e tecnologista, e sua atuação se 

estende, conforme previsto em sua lei de criação, à Administração Pública Federal Direta, às 

Autarquias e Fundações Federais. 

Presentes nos mais diversos órgãos do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Educação 

Superior (SNCTES), a carreira dos gestores em C&T é composta de servidores de nível superior 

(Analistas em C&T), nível médio (Assistentes em C&T) e nível fundamental (Auxiliares em C&T), 

que têm a competência legal de exercer atividades de apoio à direção, coordenação, organização, 

planejamento, controle e avaliação de projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de Ciência e 

Tecnologia, bem como toda atividade de suporte administrativo dos órgãos e entidades em que se faz 

presente por força de lei.  

O Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da Carreira de Gestão, Planejamento 

e Infraestrutura em C&T (SindGCT), fundado em novembro de 2018 em Brasília/DF, por uma união 

de forças entre as Associações de Servidores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nìvel Superior – CAPES (ASCAPES), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq (ASCON) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI (ASCT), 

tem como missão representar e defender a carreira dos gestores em C&T e tem atuado intensamente 

desde sua fundação junto aos órgãos do SNCTES e ao Congresso Nacional, buscando sua visão de 

fortalecimento das instituições e do papel da carreira no fomento público à C&T e à educação 

superior. A carreira dos Gestores em C&T conta atualmente com 10.989 servidores, ativos e 

aposentados, dos quais 4.383 encontram-se vinculados à CAPES, ao CNPq e ao MCTIC. 

 

 

2.  Contexto das Pesquisas 
 As pesquisas foram motivadas com vistas a avaliar a situação do trabalho remoto emergencial, 

adotado em parte do serviço público em função da recomendação de isolamento social das 

autoridades sanitárias. O MCTIC, o CNPq e a Capes adotaram normas específicas desde a edição da 

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e das Instruções Normativas do Ministério da Economia nº 
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19, de 12 de março de 2020, e nº 21, de 16 de março de 2020. O quadro a seguir, resume a situação 

de cada órgão: 

Quadro 01 - Situação normativa do trabalho remoto no Ministério e nas Fundações 

 MCTIC CNPq CAPES 

R
e
g

u
la

m
e
n

ta
çã

o
 

Portaria nº 1.186, de 20 de março de 
2020 – Institui o regime de trabalho 
remoto para servidores, empregados 
públicos e estagiários lotados no 
MCTIC até 03/04/2020, exceto 
ocupantes de DAS e FCPE; 

Portaria nº 1.428 de 2 de abril de 

2020 - prorroga o trabalho remoto até 
17/04/20; 

Portaria nº 1.682, de 15 de abril de 
2020 - prorroga o trabalho remoto até 
30/04/20; 

Portaria nº 1.870, de 27 de abril de 
2020 - prorroga o trabalho remoto até 
15/05/20; 

Portaria nº 2.149, de 12 de maio de 
2020 - prorroga o trabalho remoto até 
29/05/20; 

Portaria nº 2.381 de 25 de maio de 
2020 - prorroga o trabalho remoto até 
12/06/20; 

Portaria nº 2.589, de 9 de junho de 
2020 - Limita a concessão da jornada de 

trabalho remoto instituído pela Portaria 
MCTIC nº 1.186, de 20 de março de 
2020, determina o retorno gradual das 
atividades presenciais e fixa medidas de 
prevenção à infecção e à propagação do 
novo Coronavírus no âmbito do 
MCTIC 

Portaria nº 45, de 13 de março de 
2020 - Dispõe sobre medidas 
temporárias de prevenção ao contágio 
pelo Novo Coronavírus (COVID-19) 
no CNPq no tocante a servidores e 
colaboradores; 

Portaria nº 49, de 19 de março de 

2020 - Dispõe sobre medidas 
temporárias de prevenção ao contágio 
pelo Novo Coronavírus (COVID-19) 
no CNPq no tocante aos servidores 
(revoga Portaria 45/2020); 

Portaria nº 50, de 20 de março de 
2020 - Dispõe sobre medidas 
temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Novo Coronavírus 
(COVID-19), aplicáveis 
aos colaboradores (terceirizados) que 
atuam no âmbito do CNPq; 

Portaria nº 51, de 26 de março de 
2020 - Dispõe sobre medidas 
temporárias de prevenção ao contágio 
pelo Novo Coronavírus (COVID-19) 

no CNPq no tocante às empresas que 
prestam serviços nas dependências da 
Fundação; 

Portaria nº 94, de 22 de maio de 2020 
- Dispõe sobre medidas temporárias de 
prevenção ao contágio 
pelo Novo Coronavírus (COVID-19) 
no CNPq no tocante aos servidores e 

incluindo estagiários e menores 
aprendizes (revoga Portaria 49/220). 
 
 
 
 

 
 

 

Ofício Circular nº 6/2020, de 16 de 
março de 2020 – Dispõe sobre o 
afastamento de servidores e estagiários 
com suspeita de coronavírus e aqueles 
que pertençam aos grupos de risco. 
Institui medidas de prevenção e higiene. 

Ofício Circular nº 9/2020, de 18 de 

março de 2020 – Com base nas INs 
19/2020 e 21/2020 do ME, institui o 
trabalho remoto para servidores e 
estagiários pertencentes aos grupos de 
risco e aos servidores com filhos em 
idade escolar, limitando o a afastamento 
a apenas um dos pais. Previsão de abono 
da frequência aos que não puderem fazer 

trabalho remoto; 

Ofício Circular nº 10/2020, de 19 de 
março de 2020 – mantém as 
determinações anteriores sobre trabalho 
remoto, ampliando as medidas de 
prevenção e higiene; 

Ofício Circular nº 12/2012, de 20 de 
março de 2020 – amplia o trabalho 

remoto para a integralidade dos 
trabalhadores da CAPES, ressalvada a 
manutenção dos serviços essenciais e 
mantendo o abono de frequência para os 
que não puderem aderir ao trabalho 
remoto. 
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- caráter excepcional e temporário; 
- institui prazos frequentemente 
prorrogados para a manutenção do 
regime trabalho remoto; 

- Infraestrutura tecnológica e de 
comunicação às custas do servidor; 
- chefia imediata responsável por: 1) 
planejar, coordenar e controlar a 
execução do trabalho remoto em sua 
área de competência; 2) aferir e 
monitorar o desempenho dos servidores 
em trabalho remoto; e, 3) fornecer, 
sempre que demandado, dados e 

informações sobre o andamento do 
trabalho remoto na sua unidade; 
- Afastamento para trabalho remoto 
facultado a apenas um dos pais com 
filhos menores; 
- Servidor pode ser convocado para 
atividades presenciais, conforme 
necessidade do serviço ou a critério da 

chefia imediata, 
- Secretários e Dirigentes possuem 
autonomia para estabelecer turnos, 
melhor distribuição física da força de 
trabalho e flexibilização do horário para 
garantir os serviços e atividades 
essenciais que devem ser presenciais; 
- Há obrigatoriedade do regime 

presencial para ocupantes de Cargos de 
Direção e Assessoramento Superiores 
(DAS) ou Funções Comissionadas do 
Poder Executivo (FCPE) níveis 4, 5 e 6, 
exceto os que: 1) tiverem sessenta anos 
ou mais; 2)forem imunodeficientes ou 
sofrerem de doença crônica ou grave; 3) 
forem responsáveis pelo cuidado e 

coabitem com pessoa com suspeita ou 
diagnóstico de infecção por COVID-
19; 4) residam com pessoa com 
sessenta anos ou mais; 5) possuam 
filhos em idade escolar ou inferior cujo 
cuidado demande a permanência do 
servidor na residência; e, 6)estiverem 
gestantes ou lactantes. 
 

- caráter excepcional e temporário; 
- não estipula prazo máximo de 
vigência para o regime de trabalho 
remoto, vinculando-o ao estado de 

emergência internacional; 
- Infraestrutura de hardware às custas 
do servidor, com soluções de acesso 
remoto providenciadas pelo Conselho. 
- Adesão ao trabalho a distância líquida 
e certa apenas para servidores em 
grupos de risco e os que coabitam 
residências com indivíduos em grupos 
de risco; 

- Afastamento para trabalho remoto 
facultado a apenas um dos pais com 
filhos menores; 
- Autorização para trabalho remoto de 
exclusiva competência da chefia 
imediata; 
- Possibilidade de abono de ponto aos 
servidores que não puderem 

desempenhar suas atividades a 
distância, mediante autorização da 
chefia imediata; 
- Comprovação do cumprimento dos 
requisitos para trabalho remoto de 
responsabilidade dos servidores 
mediante autodeclaração; 
- Vigência do trabalho remoto atrelada 

à declaração de estado de emergência 
internacional pelo Ministério da 
Saúde. 

- caráter excepcional e temporário; 
- não estipula prazo máximo de vigência 
para o regime de trabalho remoto, 
vinculando-o ao estado de emergência 

internacional; 
- Infraestrutura tecnológica e de 
comunicação às custas do servidor; 
- Determina a estipulação de metas 
semanais para as atividades realizadas 
pelos trabalhadores em regime de 
trabalho remoto; 
- Afastamento para trabalho remoto 
facultado a apenas um dos pais com 

filhos menores; 
- Possibilidade de abono de ponto aos 
servidores que não puderem 
desempenhar suas atividades a distância, 
mediante autorização da chefia 
imediata; 
- Comprovação do cumprimento dos 
requisitos para trabalho remoto de 

responsabilidade dos servidores 
mediante autodeclaração; 
- Vigência do trabalho remoto atrelada à 
declaração de estado de emergência 
internacional pelo Ministério da Saúde. 

Fonte: SindGCT. 

  

Observou-se que os normativos próprios supramencionados buscaram seguir as orientações 

estipuladas pelo Ministério da Economia (ME), mormente com relação as disposições previstas na 

Instrução Normativa (IN) nº 21, de 16 de março de 2020, muito embora esta mesma IN preveja em 

seu Art. 6º-A, b), que os Ministros de Estado e as autoridades máximas das entidades da 

Administração Federal Indireta podem adotar medidas próprias – inclusive dispor a totalidade do 

pessoal em trabalho remoto.  
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Assim, criou-se situações problemáticas para o corpo de servidores e mesmo para o esforço 

de contenção da propagação do coronavírus: por exemplo, segundo a norma do ME, os pais que têm 

filhos em idade escolar devem escolher qual dos progenitores ficará em trabalho remoto, cuidando 

desses filhos e do ambiente doméstico, enquanto o outro deverá seguir em trabalho presencial 

normalmente, submetendo-se ao risco de contaminação, não apenas de si próprio, mas também do 

restante da família que está em quarentena residencial. 

Ainda quanto à deferência dos órgãos e entidades à IN do ME, a delegação das autorizações 

para trabalho a distância às chefias imediatas criou situações em que estas autoridades têm o poder 

de decidir quem pode e quem não pode se afastar do ambiente físico da repartição, inserindo uma 

componente política intuitu personae numa medida que deveria ser estritamente embasada em 

critérios médico-científicos. 

Observa-se também que normativos internos que não denotam segurança e clareza quanto ao 

período de afastamento dos servidores das atividades presenciais têm, naturalmente, gerado angústia 

e apreensão nos servidores. É o caso da legislação interna do MCTIC, que vinha prorrogando o 

período de afastamento aproximadamente a cada duas semanas, e que, por fim, num arremate ainda 

pior, com a publicação da Portaria nº 2.589/2020, estabeleceu um calendário de retorno ao trabalho 

presencial para os ocupantes de DAS e FCPEs e para os demais servidores, em pleno auge da 

pandemia no Brasil. 

 

3. Trabalho remoto emergencial e teletrabalho 
 É interessante notar que a situação de emergência declarada devido à pandemia de COVID-

19 acarretou a adoção do regime de trabalho remoto emergencial paralelamente à figura pré-existente 

do regime de teletrabalho, previamente regulamentado em linhas gerais pelo extinto Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) em 2018 pela Instrução Normativa nº 01/2018. 

Segundo o disposto nessa IN, os servidores podem ser dispensados do registro eletrônico de 

frequência tão-somente mediante a implementação de projeto piloto a ser sancionado em caráter 

experimental pelo Ministro ou autoridade máxima da entidade. Segundo a referida IN, existem três 

regimes de trabalho no Executivo Federal: 
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1) presencial, considerado regra e medido por meio do controle eletrônico de frequência;  

2) a distância (mediante projeto piloto):  

a) por tarefa, em que os servidores se afastam por tempo determinado para a 

realização de tarefas específicas;  

b) semi-presencial, quando os servidores têm de cumprir um mínimo de horas 

semanais presencialmente e o restante em home office; e  

c) teletrabalho, quando os servidores estão autorizados a cumprir toda sua carga 

horária semanal trabalhando de casa. 

O CNPq em 2017 buscou implementar o teletrabalho internamente, mas a iniciativa esbarrou 

na ausência de legislação autorizativa. Atualmente existe Grupo de Trabalho (GT) instituído no 

Conselho que, além de estudar a viabilidade da implementação do registro de frequência do 

Ministério da Economia (SISREF), também se debruça sobre a implementação do projeto piloto de 

teletrabalho no CNPq. 

Quanto à CAPES, existe movimentação no sentido de se regulamentar o teletrabalho, com 

base na referida IN do antigo Planejamento. Foi criado um Grupo de Trabalho (GT) em 2018, que 

recomendou a realização de projeto piloto para a implementação do teletrabalho, começando pelos 

setores de cobrança e prestação de contas da Diretoria de Bolsas e Programas no País (DPB) e da 

Diretoria de Gestão (DGES).  A instituição do GT sobre o trabalho remoto na CAPES teve como 

objetivo geral repensar a forma de trabalho na CAPES, planejando uma estratégia de adequação às 

demandas existentes de modernização das relações de trabalho, o aumento no desempenho individual, 

a economicidade institucional e a melhoria da qualidade de vida dos servidores. O GT contou com a 

representação de todas as diretorias e propôs um plano gradual de implementação do teletrabalho 

nessa instituição. O relatório final do GT foi bastante claro em relação à melhoria dos aspectos 

observados, quais sejam: produtividade, qualidade de vida e sustentabilidade. Tal projeto, contudo, 

ainda não foi implementado. 

No MCTIC está em tramitação, desde 2019, um processo que regulamenta o trabalho remoto 

(SEI 01250.038125/2019-41), que envolveu o trabalho de duas equipes e propôs normativo próprio 

nos termos da IN 01/2018.  

A despeito das iniciativas e trabalhos realizados com base na IN nº 01/2018, observa-se que o 

teletrabalho autorizado pelo Planejamento não chegou a ser implementado nem no Ministério nem 
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nas Fundações pesquisadas. Não obstante, todos se encontram atualmente em regime de trabalho 

remoto para seus servidores (à exceção do MCTIC, que já publicou portaria determinando o retorno 

gradual ao trabalho presencial por parte de seus servidores). 

  É nosso entendimento que o insucesso de implementação do teletrabalho conforme previsto 

pelo MPOG e o sucesso absoluto do regime de trabalho remoto emergencial – observado a partir do 

resultado das pesquisas realizadas por cada uma das Associações (ASCAPES, ASCON  e ASCT), 

obtidos pelos questionários aplicados1 – apontam para um tímido apoio inicial da Administração 

Pública ao teletrabalho (devido às burocracia e limitações previstas pela IN nº 01/2018 para a 

implementação do regime), ora contrastado com a presteza e os bons resultados que vêm sendo 

alcançados pelo regime de trabalho remoto emergencial. 

Assim, ao tornarmos públicos os resultados das pesquisas realizadas, o SindGCT espera 

colaborar para 1) a melhor avaliação da Administração Pública quanto à manutenção do trabalho 

remoto emergencial enquanto o contágio e as mortes por COVID-10 no Brasil seguirem curva 

ascendente, e 2) uma nova normatização sobre o teletrabalho para o cenário pós-pandemia,  

respeitando o bom trabalho que os servidores públicos vem fazendo e a garantia da continuidade da 

prestação do serviço público. Esperamos que os achados e evidências criem a oportunidade para que 

os envolvidos iniciem trabalhos conjuntos de modo a garantir a implementação de um regime de 

teletrabalho que modernize a Administração Pública. 

 

3. Análise das pesquisas 
 

 Com relação ao perfil dos respondentes, a maioria declarou-se pertencer aos quadros do 

MCTIC: 

                                                             
1 Os questionários são diferentes, mas possuem muitas questões em comum, que serão apresentadas. No CNPq a pesquisa 

foi realizada entre os dias 23 e 30 de abril; na CAPES, entre os dias 20 e 29 de maio; e, no MCTIC, entre os dias 25 e 29 

de maio de 2020. 
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 Cinquenta e seis por cento dos respondentes são mulheres e 44% homens2. A faixa etária é 

assim distribuída: 

 

                                                             
2 Na Capes, 66,2% dos respondentes são mulheres, no CNPq são 58%, ao passo que no MCTIC esse percentual se reduz 
para 48,7%. 
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Os respondentes também possuem alto grau de escolaridade, sendo mais de 40% com 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, mostrando a qualificação dos quadros dos órgãos. 
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Observa-se, porém, que a pesquisa procurou retratar a realidade de cada órgão, o que inclui a 

participação de pessoas com vínculos empregatícios diferentes do servidor público, regido pela Lei 

8.112/90. A divisão dos respondentes assim se mostra: 
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Destaca-se que o CNPq foi o órgão que teve o maior percentual de respostas dos terceirizados, 

equivalente a 24,6% dos entrevistados - enquanto esse percentual foi de 14,4% da Capes e 9,8% no 

MCTIC.  

Ainda sobre o nível educacional, é importante destacar que dos 567 servidores, 75% declarou 

ter formação maior que nível superior. Em contrapartida, esse percentual cai para 16,5% nos 

terceirizados – cabendo reflexão e aprofundamento em outros estudos para verificar se há impacto na 

gestão. 

Quadro 01 – Cruzamento da Escolaridade e Vínculo Empregatício dos entrevistados 

Vínculo 

empregatício 

Escolaridade 

Nível Médio 

completo 

Nível Superior 

completo 

Aperfei-

çoamento 

Especialização/ 

MBA 
Mestrado Doutorado 

Pós-

Doutorado 
Total 

Aposentado 0 0 0 1 0 0 0 1 

Cedido 0 0 0 2 0 1 1 4 

Celetista 5 1 0 0 0 0 0 6 

DAS sem 

vínculo 
0 5 1 5 0 1 0 12 

Estagiário 3 3 0 0 0 0 0 6 

Servidor 13 128 15 132 135 126 18 567 
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Servidor 

Temporário 
0 5 0 0 0 0 0 5 

Terceirizado 11 75 1 15 0 1 0 103 

Total 32 217 17 155 135 129 19 704 

   Fonte: SINDGCT. 

 

Conforme mostra a Figura 05, a maioria dos entrevistados (83,8%) possuem mais de 07 anos 

de serviço público.  Entre os servidores, 34,21% possuem mais de 15 anos de serviço público; 30,33% 

possuem entre 7 e 10 anos e 24,86% entre 11 e 15 anos de serviço público. Portanto, além de alto 

grau de escolaridade, o quadro técnico possui experiência profissional. 

 

 
 

Por órgão, a distribuição dos entrevistados pode ser assim vista: 
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Por razão do COVID-19 muitos trabalhadores entraram em trabalho remoto. A pesquisa 

mostrou que quase 90% dos entrevistados estão trabalhando integralmente de casa, conforme mostra 

a Figura 06: 
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 No CNPq, 87,7% dos entrevistados estão em trabalho remoto integral, 88,9% no MCTIC e 

95,7% na Capes.  O trabalho remoto parcial atinge, respectivamente, 9,6%, 9,8% e 8,5% dos 

respondentes nesses órgãos. 

Diante dessa ampla adesão, a pesquisa buscou avaliar as condições de moradia, situação 

familiar (filhos), infraestrutura com o objetivo de conhecer a realidade dos entrevistados.  O 

Histograma da Figura 07 mostra a distribuição dos residentes por habitação. Sobre o assunto, ainda 

se constatou que: 

 17,5% dos terceirizados possuem 5 ou mais pessoas por moradia contra 9,7% dos 

servidores; 

 57,95% dos entrevistados moram em apartamentos e 37,78%, em casas; 

 48% dos entrevistados possuem filhos3; 

                                                             
3 Nos órgãos, entre 20% e 30% dos entrevistados declaram ter filhos entre 0 e 4 anos de idade. 
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 73,6% discordam parcialmente ou totalmente do aumento de conflitos familiares; 

 100% dos entrevistados que responderam não estar trabalhando por falta de infraestrutura em 

casa são terceirizados; 

 82,5% dos respondentes dizem ter algum ou pleno conforto para a realização do trabalho em 

casa; 

 

Como demonstra a Figura 08, a impressão sobre o trabalho remoto é muito positiva: 66, 34% 

avaliam como “muito bom” e 25,71% como “bom”4. A Figura 09 complementa esse quadro, 

                                                             
4 Entre os órgãos, o CNPq é aquele com a menor proporção dos entrevistados que declararam “muito bom”, 59,9% contra, 

68% do MCTIC e 70,5% da Capes. Por outro lado, o CNPq possui maior índice com a resposta “bom”, 28,3% contra 

25,7% do MCTIC e 22,3% da Capes. Sugere-se, portanto, aprofundamento sobre essa avaliação de forma a garantir 

melhor condições de trabalho em casa.   
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mostrando que 43,49% dos entrevistados percebem ganho de produtividade e 31,68 % de manutenção 

da produtividade5. 

 

 
 

                                                             
5 A Capes foi o órgão com a avaliação mais positiva com relação à produtividade, pois 66,2% responderam pelo ganho 

de produtividade e 32,4% de manutenção da produtividade. No CNPQ, os percentuais foram de 65,2% e 28,3%. No 

MCTIC foram de 61,6% e 33,1%, respectivamente. 
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 A Figura 10 mostra que 35,94% acreditam ter a carga horária semanal ampliada.  

 

 

 A Capes foi o órgão que mais alegou aumento da carga horária de trabalho semanal, em termos 

proporcionais, conforme mostra a Figura 10.1 – e, curiosamente, aquela com maior percentual, 

proporcionalmente em relação aos demais, que relatou diminuição da carga horária, sugerindo 

distribuição desigual de trabalho entre os entrevistados: 
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No panorama geral, o Quadro 02 evidencia que 75% dos respondentes tiveram ganho em 

produtividade e 22,1% sua manutenção. Entretanto, entre aqueles que dizem que a carga horária 

semanal permaneceu a mesma (51,70% dos entrevistados), 61,5% indicam ganho da produtividade. 

Apenas 37,7% de 8,66% dos entrevistados (23 pessoas) tiveram redução de horas semanais 

trabalhadas com ganho de produtividade. 

  

Quadro 02 – Cruzamento da Opinião sobre a média de horas semanais trabalhadas e 

produtividade 

Opinião sobre a média de horas 

semanais trabalhadas 

Opinião sobre produtividade 

Total Ganho de 

produtividade 

Manutenção 

da 

produtividade 

Não estou 

atuando 

remotamente 

Perda de 

produtividade 

Aumentou 

Contagem 190 56 0 7 253 

% Opinião média 

h/sem trabalhadas 75,1% 22,1% 0,0% 2,8% 100,0% 

Diminuiu 

Contagem 23 30 0 8 61 

% Opinião média 

h/sem trabalhadas 37,7% 49,2% 0,0% 13,1% 100,0% 

Não estou 

atuando 

remotamente 

Contagem 0 0 9 1 10 

% Opinião média 

h/sem trabalhadas 0,0% 0,0% 90,0% 10,0% 100,0% 

Contagem 10 6 0 0 16 
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Não sei 

responder 

% Opinião média 

h/sem trabalhadas 62,5% 37,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

Permaneceu 

a mesma 

Contagem 224 131 0 9 364 

% Opinião média 

h/sem trabalhadas 61,5% 36,0% 0,0% 2,5% 100,0% 

Total 

Contagem 447 223 9 25 704 

% Opinião média 

h/sem trabalhadas 63,5% 31,7% 1,3% 3,6% 100,0% 

         Fonte: SINDGCT. 

  

São vários os fatores que interferem na produtividade, além da carga horária semanal 

dedicada, como o aumento da motivação, indicada pela maioria dos entrevistados (47,01% 

concordam plenamente e 28,06% concordam parcialmente) na Figura 11. 

 
 

 Os resultados mostram que houve melhoria na qualidade de vida em 83,9% dos entrevistados, 

que podem ser visualizados na Figura 12. 
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Também, 96,9% relatam impacto no deslocamento, fator que normalmente é associado ao 

estresse. Além disso, 59,5% relatam ter passado a adotar hábitos físicos mais saudáveis, conforme a 

Figura13 evidencia: 
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 Portanto, todas essas variáveis mensuradas, corroboram o resultado exposto na Figura 14, 

onde mostra que 74,86% dos entrevistados acreditam na melhoria da qualidade do trabalho. 
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As Figuras 15 e 16 fazem a correlação entre a qualidade do trabalho, a motivação e a 

qualidade de vida: 
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 Mesmo a relação entre o aumento de horas semanais trabalhadas, não parece ter tido peso 

muito negativo na qualidade de vida dos entrevistados que seguem trabalhando em casa. 

 

 O Trabalho remoto tem sido, também, importante para o isolamento das pessoas, objetivo 

inicial dos normativos. A Figura 18, assim, mostra:   
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 Entretanto, o isolamento pessoal e profissional por acarretar algumas consequências 

profissionais como ausências de oportunidades pela falta do contato presencial, aumento de conflitos 

profissionais, dificuldade na supervisão do trabalho. Nesse sentido, os resultados foram os seguintes: 

 

Quadro 03 – Opinião sobre o impacto profissional do trabalho remoto 

Opinião Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Redução 

das 

oportu-

nidades 

de promo-

ções ou 

aumento 

Discordo plenamente 163 23,2 29,2 

Discordo parcialmente 83 11,8 14,9 

Não discordo nem 

concordo 
204 29,0 36,6 

Concordo 

parcialmente 
65 9,2 11,6 

Concordo plenamente 43 6,1 7,7 

Total 558 79,3 100,0 

Omisso 146 20,7   

Total 704 100,0   

Aumento 

de 

conflitos 

profis-

sionais 

Discordo plenamente 379 53,8 54,3 

Discordo parcialmente 155 22,0 22,2 

Não discordo nem 

concordo 
111 15,8 15,9 

Concordo 

parcialmente 
41 5,8 5,9 

Concordo plenamente 12 1,7 1,7 

Total 698 99,1 100,0 

Omisso 6 0,9   
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Total 704 100,0   

Dificul-

dade de 

super-

visão do 

trabalho 

Discordo plenamente 323 45,9 46,3 

Discordo parcialmente 159 22,6 22,8 

Não discordo nem 

concordo 
115 16,3 16,5 

Concordo 

parcialmente 
72 10,2 10,3 

Concordo plenamente 28 4,0 4,0 

Total 697 99,0 100,0 

Omisso 7 1,0   

Total 704 100,0   

   Fonte: SINDGCT. 

 

Muitos servidores não percebem redução de oportunidades profissionais (35%). Entretanto, 

são apenas um pouco mais de dois meses de trabalho em casa, cabendo, portanto, repetir tal pergunta 

para avaliar se essa percepção mudará ao longo dos meses da epidemia. Outra observação é o alto 

número de casos omissos (20,7%), talvez relacionado a não saber responder à pergunta. 

Os percentuais de indicação de conflitos também são baixos como a percepção da dificuldade 

de supervisão do trabalho, configurando adaptação das equipes. 

 

Foram avaliadas, também, a percepção sobre o enfraquecimento da cultura da organização e 

os riscos à segurança e confidencialidade das informações. A Figura 20 e 21mapeiam: 
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 Em resumo, o impacto organizacional é representado da seguinte forma: 

 

Quadro 03 – Opinião sobre o impacto organizacional do trabalho remoto 
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Opinião Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

Enfraque-

cimento 

da cultura 

organiza-

cional 

Discordo plenamente 284 40,3 40,9 

Discordo parcialmente 128 18,2 18,4 

Não discordo nem 

concordo 
172 24,4 24,7 

Concordo 

parcialmente 
78 11,1 11,2 

Concordo plenamente 33 4,7 4,7 

Total 695 98,7 100,0 

Omisso 9 1,3   

Total 704 100,0   

Riscos à 

segurança 

e 

confiden-

cialidade 

de infor-

mações 

Discordo plenamente 331 47,0 47,6 

Discordo parcialmente 146 20,7 21,0 

Não discordo nem 

concordo 
116 16,5 16,7 

Concordo 

parcialmente 
81 11,5 11,6 

Concordo plenamente 22 3,1 3,2 

Total 696 98,9 100,0 

Omisso 8 1,1   

Total 704 100,0   

    Fonte: SINDGCT. 

 Sobre a opinião dos entrevistados a serem favoráveis à realização de teletrabalho 

permanente no serviço público para atividades que não envolvam atendimento ao público, a 

percepção é a seguinte: 
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Acredita-se que a experiência do trabalho remoto tem mostrado para as equipes quais 

estratégias funcionam e quais não funcionam para realizar suas atividades, que até então eram feitas 

presencialmente, nas sedes das instituições.  Esses dois meses, essencialmente, foram de aprendizado 

e adaptação, sobretudo para os colaboradores com filhos em idade escolar e que também estão em 

casa. Nesse sentido, os questionários aplicados na Capes e no MCTIC tiveram uma questão a mais 

em comum para verificar se os entrevistados adotariam ou não o teletrabalho em situação de 

normalidade. A Figura 22 mostra o panorama geral dos entrevistados, mas entre aqueles que 

responderam à pergunta mais de 90% adotariam o teletrabalho6.  

                                                             
6 Na pesquisa feita junto ao MCTIC havia a opção de escolha parcial e integral. Dos 91% favoráveis, 48,1% adotariam a 

forma integral e 42,9% optariam pela parcial. 
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4. Conclusões  

Esse levantamento realizado pelo SindGCT vem a contribuir com o debate e expor alguns 

parâmetros para a tomada de decisão quanto à regulamentação do teletrabalho no serviço público, em 

especial nas instituições mencionados. Em pouco mais de dois meses de trabalho remoto emergencial, 

as organizações pesquisadas mostram maturidade e adaptação exigidas pelas circunstâncias.  

Ressaltamos que o teletrabalho já é realidade em diversos setores econômicos. Até 2020, antes 

da pandemia, o setor público tinha algumas iniciativas já bem sucedidas, como a do Tribunal de 

Contas da União (TCU), a do Senado Federal (SF), a do Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

Cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal (STF) já determinou aos seus servidores a 

permanência em trabalho remoto até janeiro de 2021, denotando grande preocupação com a saúde 

destes nas condições da atual pandemia. No âmbito do Poder Executivo Federal, destaca-se o regime 

de teletrabalho pré-existente na Controladoria-Geral da União (CGU), que já funcionava mesmo antes 

de o MPOG expedir a IN nº 01/2018, desde setembro de 2016. 

Conforme as enquetes realizadas, a pandemia demonstrou que o regime de teletrabalho 

institucionalizado no período pós-pandemia é passível de implementação permanente imediata, com 

ganhos tanto para as instituições quanto para os servidores e colaboradores, nas modalidades integral 

e parcial. É preciso avançar no tratamento do tema por parte do Poder Executivo Federal; ora, o atual 

trabalho remoto emergencial adotado pela Administração Pública pode já ser considerada uma  

experiência análoga a um projeto piloto em todos os órgãos e entidades onde foi instituído, de maneira 

que  as condições estão dadas para a colaboração entre servidores e agentes políticos, com vistas a 

que ambos, servidores e Administração Pública – e sobretudo a população atendida – ganhem com o 

aprimoramento da prestação de serviços a partir da experiência ora vivida, em direção a uma 

regulamentação que dispense as etapas previstas na IN nº 01/2018, claramente superadas pelo que foi 

apresentado ao longo deste estudo, e institua um regime de teletrabalho propriamente dito e oficial 

no âmbito do Executivo Federal. 

O paradigma enfrentado é a realidade. Não há previsão de retorno a uma vida normal (ou 

àquela anterior) até que haja uma cura para o Covid-19 – quiçá nem mesmo depois disso. É falacioso 

criar expectativas de preparação à “volta ao trabalho” nesse contexto e no atual momento por que o 

país passa; mesmo porque o trabalho não foi descontinuado, ele está sendo realizado, sim, embora 

remotamente. Portanto, a regulamentação do teletrabalho em caráter permanente, feita mediante 
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diálogo permanente e em conjunto com seus beneficiários, os servidores públicos, é uma decisão de 

bom senso por parte da alta gestão governamental. É entendimento do SindGCT e das associações 

que conjuntamente realizaram a pesquisa aqui apresentada que os bons resultados apresentados até 

agora pelo trabalho remoto emergencial – a apontar para o sucesso de um futuro regime de 

teletrabalho permanente – são consequências diretamente proporcionais às remunerações conferidas 

à carreira de Gestão, Planejamento e Infraestrutura (que permitem aos servidores disporem das 

condições materiais para a realização de suas atividades a partir do ambiente residencial), tanto quanto 

as más avaliações acerca das condições do trabalho remoto, identificadas ao longo do trabalho, são 

decorrências diretas da precarização das relações laborais características da mão-de-obra terceirizada.  

Pensamos que é chegado o momento de superação do antigo controle eminentemente quantitativo, 

via registro de frequência, para um controle de produtividade, que preze não apenas por resultados, 

mas também por conferir aos trabalhadores as condições materiais necessárias para a consecução 

desses resultados. 

Em apoio à manutenção da obrigatoriedade do trabalho remoto emergencial para todo o 

pessoal civil do Poder Executivo Federal, enquanto perdurar a pandemia – excetuando-se os casos 

em que a natureza do serviço não permita a sua execução a distância – cabe lembrar que tal bandeira 

é também empunhada pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelo Ministério Público do Trabalho 

(MPT) na Ação Civil Pública n. 1028547-52.2020.4.01.3400. Nessa ação, o Ministério da Economia 

(ME) informa que compete aos dirigentes de cada entidade definir as medidas preventivas a serem 

adotadas, bem como a possibilidade ou não do trabalho remoto, conforme as Instruções Normativas 

SGP/ME n. 19 e n. 21/2020 e com a Portaria n. 534/2020. Esse tratamento, como visto, gera 

insegurança entre os trabalhadores do Serviço Público Federal – lembrando que muitos possuem 

diferentes vínculos empregatícios, reforçando ainda mais a desigualdade de tratamento dispensado às 

pessoas. O ME afirma ainda que informações sobre as estratégias adotadas somente seriam possíveis 

mediante consultas junto a cada órgão, a depender da situação vivenciada no momento e do estágio 

de maturidade de cada organização. Esse questionário, portanto, vem suprir a falta de informações 

sobre a avaliação das condições e percepções de seus trabalhadores sobre o trabalho remoto no tocante 

ao MCTIC, à CAPES e ao CNPq, haja vista a inexistência de pesquisas organizacionais institucionais. 

Os resultados, como visto, indicam que a prática pode e deve ser melhorada, mas que, em todo caso, 

tem sido muito positiva para ser ignorada. Cabe, portanto, diálogo e vontade. 
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Possivelmente no intuito de se municiar das informações que alega carecer no bojo da 

mencionada Ação Civil Pública, o ME aderiu a uma pesquisa levada a cabo pela Duke University e 

que tem sido apoiada pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Tal pesquisa, no 

entanto, a nosso ver, apresenta limitações graves, como o fato de ter uma estrutura geral, apropriada 

à aplicação simultânea em diversos países e nas mais distintas situações de trabalho remoto, que não 

leva em consideração, consequentemente, as particularidades de cada local. No caso concreto, muitas 

perguntas desse questionário sequer fazem sentido ao público-alvo no Brasil, como, por exemplo, se 

o respondente se identifica etnicamente como “hispânico ou latino” ou se o respondente trabalha na 

iniciativa privada. A pesquisa chega a tentar levantar características estritamente pessoais dos 

respondentes, sob um viés possivelmente preconceituoso (isso é constatado por meio de questões 

como “você é preguiçoso?”). É nosso entendimento que esse tipo de levantamento mais genérico e 

transplantado de outras realidades não atende ao rigor que o caso requer, não sendo, portanto, 

apropriado para avaliar a situação concreta do trabalho remoto no âmbito do Executivo Federal 

Brasileiro. 

Assim, clama-se que o Poder Público, representado pelos dirigentes das instituições 

pesquisadas, aja de forma a garantir a vida e a segurança de seus cidadãos, seja na condição de Estado, 

seja na condição de empregador. A pergunta que se faz é: diante desse contexto, se o trabalho puder 

ser realizado de casa, colaborando para a estratégia do isolamento, ainda muito necessária, por 

que não formalizá-lo e, mediante os aprimoramentos necessários e sugeridos ao longo do processo de 

diálogo que ora buscamos iniciar, incentivá-lo? Estamos seguros de que, tal qual nós fizemos, outras 

instituições associativas e sindicais do Executivo Federal estarão mais que dispostas a também 

realizarem seus levantamentos sobre as experiências em cada instituição e a participarem de um 

amplo diálogo nacional em prol do Serviço Público Federal. 

Observamos ainda que o MCTIC, antes da publicação do presente estudo, expediu novo 

normativo (Portaria nº 2.589, de 9 de junho de 2020) determinando o fim imediato do regime de 

trabalho remoto para ocupantes de DAS e FCPEs e o retorno ao trabalho presencial para os demais 

trabalhadores, a partir de 13 de julho de 2020. Conforme Nota Pública já expedida pelo SindGCT (e 

que segue anexa ao presente estudo), todos os dados oficiais apontam para a manutenção do 

isolamento social como a melhor medida de prevenção ao contágio e sobrecarga do sistema de saúde 
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brasileiro. As informações oficiais7 mais atuais disponíveis (conforme gráficos e tabelas abaixo) sobre 

as curvas de transmissão e mortes por COVID-19 atestam que ainda não conseguimos achatá-las, de 

maneira que incentivar o retorno ao trabalho presencial – e a aglomerações – neste momento é no 

mínimo temerário:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Disponíveis em: https://covid.saude.gov.br/. 

https://covid.saude.gov.br/
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Nota Pública 

 

SindGCT diz NÃO ao retorno ao trabalho presencial 

 

O Governo Federal faz ensaios sobre o retorno de servidores públicos ao trabalho presencial. 

Dirigentes do Ministério da Cultura; do Turismo; da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

anteciparam a convocação de seus trabalhadores. O Sindicato Nacional de Gestores em Ciência e 

Tecnologia (SindGCT) considera precipitada qualquer ação do Governo nesse sentido no presente 

momento e vem por meio desta nota informar aos servidores da nossa carreira, aos servidores da 

CAPES, do CNPq e do MCTIC, entre outros órgãos e instituições que nos abrigam, que 

encamparemos a luta que for necessária para garantir nossa segurança e direito à vida.  

 

Hoje o Brasil é epicentro da pandemia do novo coronavírus no mundo. Dados oficiais de 28 de maio 

já dão conta de mais de 438 mil casos confirmados e 26.754 mortes. Esse número não pode ser 

tratado de maneira trivial. Nosso país já é o segundo no triste ranking mundial da doença (mesmo 

com baixa testagem por habitantes e consequente subnotificação dos casos), e a curva de infecção 

segue em crescimento exponencial. A título de ilustração da letalidade da COVID-19 no País, o 

Brasil teve 65.602 mortes por homicídios em 2017, de acordo com o IPEA. Um número altíssimo, 

que situou o Brasil na 9ª posição no ranking mundial do mesmo ano, segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Considerando que a primeira morte por coronavírus foi registrada pelo 

Ministério da Saúde em 25 de março passado, as mortes por coronavírus já somam mais de 40% do 

total de homicídios de 2017, em menos de um quinto do tempo. E a tendência é esse número crescer 

ainda mais, rapidamente. Em um momento como este não há sentido em retomar o movimento e a 

aglomeração em nossas instituições. 

 

É importante ser claro nessa questão. Ainda não há cura nem tratamento eficaz e cientificamente 

comprovado para o COVID-19 O isolamento social completo, lamentavelmente, é a única ação 

efetiva para evitar o colapso do sistema de saúde brasileiro e frear o avanço da pandemia que, pelo 

número mortos em tão curto tempo, já provou sua gravidade. Como servidores públicos, na 

qualidade de Gestores em Ciência e Tecnologia, temos o dever e o compromisso ético de nos 

posicionarmos, atentos à legalidade e à finalidade dos atos públicos, a fim de que se alcance o bem 

comum. Não podemos nos agarrar a falsas soluções, acreditar na solução simples de substâncias 

mágicas, mas balizar as ações públicas em análises cientificas, de especialistas, e levar a sério as 

previsões que se baseiam no amplo estudo da comunidade científica mundial.  

 

Enquanto nossas vidas estiverem em risco, não voltaremos ao trabalho presencial e lutaremos 

para que nenhum servidor de nossos órgãos seja obrigado a isso. Não vamos nos expor 

desnecessariamente ao coronavírus e nos tornar vetores, disseminadores da doença, apenas para 

cumprir deliberações sem fundamentação de retorno ao trabalho presencial. A vida de todos deve 

estar sempre acima de qualquer parâmetro. Entendemos que medidas de proteção individual devem 

ser adotadas – elas contribuem para que se reduza o risco de contaminações, mas estas por si só não 

são capazes de garantir a saúde e a vida dos trabalhadores, nem de evitar o crescimento da 

propagação da doença. Estamos dispostos a lutar por nossa vida e nossa segurança – e 

consequentemente pela vida e segurança da população brasileira – e utilizaremos todas as formas 

possíveis e cabíveis neste sentido.  

 

Entretanto, primeiramente pretendemos sensibilizar nossos dirigentes, nos órgãos e instituições 

governamentais em que atuamos, incluindo a CAPES, CNPq e o MCTIC, para que compreendam a 

dramaticidade e o caráter único do momento e, assim, não tomem atitudes que gerem mais mortes 
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entre nós. As últimas semanas foram de reorganização intensa das rotinas de trabalho com vistas a 

manter a entrega de resultados e o cumprimento de metas. Temos um corpo de servidores 

qualificado, ativo, criativo e dedicado e as atividades dos órgãos estão mantidas. Não se pode 

afirmar que o trabalho remoto vem prejudicando as ações governamentais e que não esteja 

colaborando efetivamente no combate ao COVID -19. 

 

Quem puder ficar em casa, trabalhando remotamente e contribuindo para as ações de seu órgão de 

lotação e para o isolamento social, deverá fazê-lo. Não apenas pela própria saúde, mas, inclusive, 

para proteger quem não tem essa possibilidade. É preciso romper com o falso dilema e a 

contraposição entre vida e economia. Defendemos ambos e entendemos que nossas organizações 

comportam o trabalho remoto sem prejuízo ao Estado e à sociedade na prestação de serviços. Os 

servidores públicos representam 20% dos assalariados de Brasília, somos 300 mil trabalhadores no 

Governo Federal e no Distrital.  Só haverá futuro para essa cidade e para o nosso País, se antes de 

tudo, nos mantivermos vivos. 

 

 

Brasília, 29 de maio de 2020. 
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