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RESUMO 

 
O presente trabalho trata da análise das vantagens e desvantagens 

observadas na atual experiência de teletrabalho no Senado Federal, durante a 

pandemia de COVID-19. O estudo é realizado a partir de três aspectos: a 

produtividade observada nas unidades analisadas; custos operacionais no período; 

e a percepção de gestores, por meio de questionário, e de demais colaboradores, 

por meio da pesquisa de clima organizacional realizada em 2020, quanto à 

modalidade de trabalho experimentada no momento. Os dois primeiros aspectos são 

avaliados a partir da comparação mensal dos três anos anteriores à pandemia. O 

último aspecto é avaliado a partir das opiniões emitidas na Pesquisa de Clima 

Organizacional de 2020 e por gestores, diretamente. A análise desses fatores 

permitiu concluir que a implantação do teletrabalho para a grande maioria dos 

colaboradores, ocorrida pelas circunstâncias oriundas da pandemia de COVID-19, 

foi vantajosa para a Instituição. O estudo também traz questionamentos sobre como 

otimizar a experiência sob a ótica dos enfoques analisados. 

 

Palavras-chave: teletrabalho, Senado Federal, pandemia, COVID-19, 

qualidade de vida no trabalho, custos operacionais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Trata-se de análise das vantagens e desvantagens do teletrabalho no Senado 

Federal, sob enfoque ambiental, econômico, de produtividade, e relativo ao clima 

organizacional. 

No momento de realização da presente pesquisa, a instituição objeto de 

análise deste estudo enfrenta a pandemia de COVID-19, doença causada pelo vírus 

SARS-Cov-2 (coronavírus da síndrome respiratória aguda grave), o qual faz parte de 

uma grande família de vírus (coronavírus), teve origem em morcegos, foi transmitido 

aos seres humanos por meio de animais intermediários ainda sob investigação, e foi 

identificado, pela primeira vez, na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China 

(Souza et al, 2020). 

 Segundo Souza et al (2020), essa doença é transmitida por inalação ou por 

contato com gotículas infectadas e seu período de incubação varia de 2 a 14 dias, 

apresentando formas assintomáticas, ou com sintomas como febre, tosse, dor de 

garganta, falta de ar, fadiga e mal-estar. Em casos extremos, os sintomas podem 

provocar uma síndrome respiratória aguda grave, capaz de levar o indivíduo à 

morte. 

 Devido à forma de transmissão, uma das medidas adotadas para evitar a 

disseminação do novo coronavírus é o distanciamento social: o afastamento das 

pessoas entre si, a fim de se prevenir o contágio e possibilitar que os sistemas de 

saúde consigam atender às demandas por atendimentos e por leitos hospitalares. 

 Devido a essa necessidade de afastamento, a alternativa utilizada para 

manter as atividades laborativas em execução, em muitas organizações, foi o 

teletrabalho. Rosenfeld e Alves (2011) o definem como o trabalho realizado 

remotamente, em um local diferente daquele ocupado pela pessoa que o realiza. 

Assim, o teletrabalho tem-se mostrado uma experiência nova em muitas 

organizações e ainda são incipientes os estudos sobre o tema, especialmente no 

Brasil (Nohara et al, 2014). Segundo os mesmos autores, uma pesquisa por eles 

realizada na base de dados da Ebsco (Business Source Elite) mostrou a ausência 

de artigos acadêmicos sobre teletrabalho nos anos 1970, a existência de apenas 21 

artigos, entre janeiro de 1980 e dezembro de 1989, e a existência de 230 artigos, 

entre janeiro de 1990 e dezembro de 1999. 
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Segundo Brocklenhusrt (2001) e Dimitrova (2003), a literatura aborda o 

teletrabalho sob as seguintes perspectivas: quanto à gestão, os aspectos de controle 

e de perfil de teletrabalhadores, bem como as vantagens dessa modalidade de 

trabalho para as empresas e para a sociedade; quanto ao teletrabalhador, a 

preocupação com aspectos relacionados à sua qualidade de vida; e quanto à 

modalidade em si, os custos e benefícios que dela advirão. As vantagens 

mencionadas por Nohara et al (2014) e Ramos (2020) tratam, por exemplo, da 

melhoria de resultados, da redução de custos, da melhoria da qualidade de vida do 

trabalhador e de benefícios ao meio ambiente. Como desvantagens, entretanto, 

Nohara et al (2014), Ramos (2020) e Viegas et al (2020) mencionam, por exemplo, o 

isolamento do trabalhador e os riscos que a organização se expõe ao disponibilizar o 

acesso a dados e sistemas internos a partir de dispositivos localizados fora de sua 

sede física. 

No que concerne ao Senado Federal, conforme será discutido no item que 

trata de seus aspectos institucionais, o teletrabalho já existia em planos de gestão 

de algumas unidades da Casa. Apesar de haverem sido implantados alguns planos 

de gestão desde o Ato do Primeiro-Secretário n.º 2/2017, a modalidade teletrabalho 

ainda não era utilizada pela maioria das unidades do Senado Federal.  

Entretanto, o contexto atual dessa modalidade, com maior abrangência do 

número de servidores e de unidades laborando nesse regime, teve origem nos Atos 

do Presidente n.º 2, 3 e 4/2020, bem como no Ato do Primeiro-Secretário n.º 2/2020, 

que regulamentaram o funcionamento da Instituição durante a pandemia de COVID-

19 e determinaram a utilização dessa modalidade sempre que possível. 

 Os modelos de teletrabalho adotados no Senado Federal foram híbridos, de 

acordo com a possibilidade de comparecimento à sede do Senado Federal. Durante 

os períodos em que estavam vigentes decretos governamentais de distanciamento 

social mais severo, com circulação restrita de pessoas (lockdown), foi utilizada a 

modalidade de small office ou home office (SOHO), conforme conceito de Rosenfeld 

e Alves, 2011, que será discutido adiante. Por outro lado, durante os períodos em 

que a circulação foi permitida, o modelo utilizado foi o de trabalho informal ou 

teletrabalho misto, de acordo com o conceito elaborado pelos mesmos autores. 

 A partir desses aspectos, a experiência do Senado Federal durante a atual 

pandemia permitiu-nos questionar es – quando observados indicadores de 

produtividade, dados referentes a custos operacionais, e a percepção de servidores 
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e de gestores – os resultados apresentados trouxeram ou não benefícios à 
Instituição e aos seus servidores, e como otimizar tais aspectos. 

Portanto, o objetivo desta pesquisa é analisar as vantagens e desvantagens 

observadas durante a atual experiência de trabalho remoto (teletrabalho) no Senado 

Federal para verificar possíveis vantagens e/ou desvantagens de sua continuidade 

após o atual período crítico de pandemia de COVID-19 e indagar como melhorar os 

processos de trabalho no novo cenário. Para tal intento, caberá verificar se a adoção 

do teletrabalho contribuiu positivamente para a Casa, a partir da análise dos dados 

de produtividade dos servidores e de custos operacionais, bem como de 

informações relacionadas à percepção dos gestores e dos trabalhadores desde a 

implantação da modalidade em maior escala, ocorrida em março de 2020, e pensar 

meios e possiblidades de melhorias. 

Assim, os passos para alcançar esse objetivo serão: 

a) Estudar algumas teorias recentes sobre o teletrabalho e verificar sua 

aplicabilidade ao Senado Federal; 

b) Aferir a produtividade de unidades que estão trabalhando sob o regime 

remoto e comparar com a de períodos anteriores, nos quais as mesmas atividades 

eram realizadas presencialmente; 

c) Analisar custos operacionais desta Casa Legislativa durante o período 

de trabalho remoto e comparar com os de períodos anteriores, nos quais as mesmas 

atividades eram realizadas presencialmente, bem como analisar a vantajosidade em 

aspectos econômicos e de sustentabilidade; 

d) Analisar os resultados da Pesquisa de Clima Organizacional de 2020, 

nos aspectos relacionados ao tema teletrabalho; 

e) Observar, por meio de entrevistas, a percepção de gestores das 

unidades estudadas sobre as vantagens e desvantagens do teletrabalho e compará-

las com os demais dados obtidos. 

Durante a pesquisa foram observadas como vantagens do teletrabalho no 

Senado Federal a manutenção ou ampliação da produtividade nas unidades 

analisadas, com a redução dos custos operacionais. E como desvantagens, a 

adaptação inicial, as condições de trabalho e a sobrecarga. Os resultados deste 

estudo dão uma ideia sobre alguns impactos que a implantação do teletrabalho 

trouxe à Casa e podem servir como apoio a futuros estudos sobre o tema. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
Para que seja possível a análise das vantagens e desvantagens do 

teletrabalho no Senado Federal observadas durante a atual pandemia de COVID-19, 

inicia-se este estudo com a revisão de conceitos relacionados ao tema.  

Segundo Rosenfeld e Alves (2011), o teletrabalho é o trabalho realizado 

remotamente, em um local diferente daquele ocupado pela pessoa que o realiza. Por 

outro lado, Sakuda (2008), aduz que não há unicidade nesse conceito e alguns 

pesquisadores usam termos diferentes para se referir à mesma coisa ou a um 

mesmo termo para se referir a especificidades diferentes. Contudo, nos EUA é mais 

frequente o uso do termo telecommuting criado por Jack Niles, em 1976, no livro 

“The Telecommunications Transportation Trade-Off” (Mello, 1999), enquanto na 

Europa sobressai o uso do telework.  

Para efeito deste estudo será utilizado o primeiro conceito, pois o que se 

observou foi a realização do trabalho à distância por meio do acesso remoto aos 

sistemas e estações de trabalho da Casa. 

Tal forma de executar atividades vem sendo estudada com mais frequência a 

partir da década de 1990 e subdivide-se em 6 categorias principais, conforme 

Rosenfield e Alves (2011): trabalho em domicílio; em escritórios-satélite; em 

telecentros; móvel; em empresas remotas ou off-shores; e informal ou teletrabalho 

misto.  

No Senado Federal, está sendo adotado para a maior parte dos servidores, 

especialmente durante os períodos de vigência de decretos governamentais de 

proibição de circulação (lockdown), o trabalho em domicílio. Essa modalidade de 

teletrabalho é também conhecida como small office ou home office (SOHO) e trata-

se do trabalho executado no local de moradia do trabalhador. Outra modalidade 

utilizada em um menor número de setores da Casa – e apenas em momentos em 

que a circulação é permitida – tem sido o trabalho informal ou teletrabalho misto, no 

qual o trabalhador pode trabalhar por alguns momentos fora da organização e, em 

outros, deve comparecer ao local de trabalho. 

Todas as modalidades de teletrabalho têm em comum a flexibilização dos 

espaços de trabalho e do tempo dedicado a ele, que agora vem em substituição ao 

tempo de deslocamento, o que só foi possível devido à disponibilização das 
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tecnologias de informática e telecomunicações, as TICs, e, de acordo com 

entendimento de Nohara et al (2014), o teletrabalho é considerado uma inovação 

organizacional que transcende o espaço e o tempo e que anteriormente os trabalhos 

eram restritos às fronteiras organizacionais. Contudo, atualmente podem ser 

realizados de qualquer ponto do Planeta ultrapassando as fronteiras geográficas das 

organizações, mas demandando ajustes em inúmeros aspectos das práticas 

administrativas, como o planejamento de atividades, a formação de equipes de 

trabalho, a distribuição, a execução e a entrega de tarefas - controladas por prazos 

de execução dos trabalhos e das entregas - e a verificação da relação dos 

teletrabalhadores com a empresa, com a cultura da organização e com os colegas. 

Do estudo apresentado por Nohara et al (2014) sobre teletrabalho, observam-

se as vantagens para as organizações, para os trabalhadores e para a sociedade, 

tais como: benefícios financeiros, econômicos e redutores do absenteísmo e da 

rotatividade de pessoal nas empresas e, ainda, a continuidade das operações, 

redução de despesas diversas e melhores resultados nas entregas dos trabalhos, 

especificamente no que tange aos custos. A redução destes pode se dar, 

principalmente, naqueles relacionados à manutenção de uma sede fixa ativa: 

energia elétrica, água, a edificação em si mesma, locomoção dos trabalhadores, 

alimentação, entre outros. 

Quanto aos benefícios trazidos aos trabalhadores, são citados pelos 

pesquisadores a flexibilização de horários, maior autonomia para realização das 

atividades e melhor qualidade de vida advinda da proximidade com a família e pela 

mitigação de fatores causadores de estresse como o tráfego de veículos durante o 

deslocamento (Ramos, 2020). Também foi observado como benefícios do 

teletrabalho aos colaboradores a redução de custos pessoais: transporte, vestuário e 

alimentação.  

A literatura também enfatiza consequências positivas aos teletrabalhadores 

advindas do reconhecimento, da valorização, da realização e da satisfação no 

trabalho (Nohara et al, 2014). Ramos (2020) destaca que a organização ganha 

respeito e fidelidade do trabalhador, “[...] diante da confiança conferida pela empresa 

ao lhe proporcionar a oportunidade de trabalhar na segurança e aconchego do lar, 

priorizando sua qualidade de vida”. A mesma autora aduz que os benefícios aos 

trabalhadores tendem a aumentar ao longo do tempo. 



	

	

10 

Para a sociedade, o teletrabalho traz como vantagens a redução e 

consequente melhoria na circulação de pessoas, especialmente nas grandes 

cidades, e a preservação do meio ambiente com, por exemplo, a diminuição do 

consumo de combustíveis, a redução das poluições atmosférica e sonora, e a menor 

produção de detritos sólidos.  

No serviço público, a redução de custos também se reflete em benefícios à 

sociedade pelo menor uso dos recursos públicos, o que se coaduna ao princípio da 

eficiência na Administração Pública, previsto no art. 37, da Constituição Federal. 

Como desvantagens, Ramos (2020), aponta para o isolamento a que o 

colaborador fica submetido ao exercer as suas atividades em domicílio, o que, 

segundo o autor, contribui para a falta de oportunidades de crescimento dentro da 

empresa, falta de convívio social dentro e fora da organização, o que levaria à 

ausência quase total da troca de experiências e boas práticas, além das 

oportunidades de fazer carreira dentro da empresa. 

Nohara et al (2014) expõem como possíveis desvantagens do teletrabalho a 

possibilidade de perda de hierarquia na organização, os conflitos entre trabalhadores 

remotos e presenciais, a maior dificuldade para motivar os teletrabalhadores, a 

maior dificuldade destes em absorver e se identificar com a cultura da organização, 

bem como a dificuldade de se assegurar que tenham lealdade a ela. 

Outra desvantagem citada pelos citados autores é o risco que pesa sobre a 

organização ao disponibilizar dados e sistemas informatizados para serem 

acessados fora de sua sede física. Nesse sentido, Nohara et al (2014) apontam 

como desvantagem do teletrabalho a possibilidade de perda de confidencialidade 

dos dados da organização. 

Para Viegas et al (2020), uma desvantagem seria em relação ao uso da 

tecnologia, ao acesso à base de dados da instituição e à segurança das 

informações. Hoje considera-se a informação como um bem muito valioso às 

empresas e, por esse motivo, deve-se zelar pelo sigilo e por sua guarda. 

Para mitigar essas desvantagens, os mesmos autores ressaltam a 

necessidade de que a organização garanta o uso correto das informações 

disponibilizadas on-line pelas pessoas autorizadas e para o fim ao qual se destinam, 

assegurando-se dessa forma que não causem danos aos usuários da informação e 

nem a terceiros pelo mau uso das informações recebidas e transmitidas. 
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Outra desvantagem do teletrabalho, de acordo com Rocha e Amador (2008), 

é a dificuldade em garantir que o espaço físico seja adequado e que o tempo gasto 

na execução remota das tarefas não extrapole a carga horária pactuada. Nesse 

aspecto, há autores que consideram o teletrabalho uma forma contemporânea de 

controle e exploração dos trabalhadores necessitando, assim, de regulação. 

Em 1996, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) publicou a 

Convenção OIT n. 177 e a Resolução OIT n. 184, ambas concernentes ao trabalho 

em domicílio. No Brasil, para os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT) houve a equiparação dos regimes de trabalho presencial e 

remoto a partir da Lei n.º 12.551/2011.  

Na Lei n.º 8.112/1990, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União -

Brasil, 1990, não há normatização relativa ao teletrabalho. Entretanto, órgãos como 

o Senado Federal, como será discutido no item 3.2, realizaram adaptações na forma 

de realizar o controle da jornada de trabalho e da produtividade a fim de adequarem-

se às possibilidades disponibilizadas pela tecnologia atual. 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 Sobre a pesquisa 

 
Trata-se de um estudo de caso o qual, de acordo com Yin (1981), é uma 

estratégia de pesquisa que busca examinar um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto. Segundo Roesch (2009), esse tipo de pesquisa se difere dos 

delineamentos experimentais porque estes separam o fenômeno em estudo do 

próprio contexto. A autora ainda destaca que estudos de caso se distinguem do 

método histórico por se referirem ao presente, e não ao passado. Yin (1981) 

descreve um estudo de caso explanatório como uma tradução precisa dos fatos do 

caso aliada à consideração de explicações alternativas desses fatos e a uma 

conclusão baseada naquela explicação que parece a mais congruente com os fatos. 

 Nesta pesquisa são utilizadas evidências quantitativas e qualitativas, o que se 

alinha à posição de Yin (1981): para esse autor, o estudo de caso não requer, 

necessariamente, um único método de coleta de dados. 

Como fontes de dados sobre a produtividade dos servidores e dos custos 

operacionais do Senado Federal foram utilizados dados disponibilizados pela Casa 

na Internet por meio de seu Portal de Transparência, em relatórios de sistemas 

internos com grau de sigilo aberto, como o Sistema de Gestão Arquivística de 

Documentos (SIGAD) e o Sistema Galileu, em relatórios de gestão obtidos na 

Diretoria-Geral, e em dados fornecidos pelos próprios gestores das unidades 

pesquisadas.  

Os dados e os documentos foram selecionados de acordo com a 

conveniência: disponibilidade, facilidade de obtenção e análise, e publicidade. Como 

mencionado, apenas dados com grau de sigilo aberto foram utilizados. A escolha 

dos índices foi baseada, conforme se verá adiante, na análise das funções típicas e 

atípicas da Casa Legislativa e em como essas funções foram atendidas em um 

contexto de trabalho remoto. Ela pode, por exemplo, não refletir a produtividade 

exata em todo o Senado Federal, nem em suas unidades, pois cada uma delas 

apresenta métricas próprias: por exemplo, áreas responsáveis por conteúdo criativo 

analisam sua produtividade de maneira diferente das de execução. 
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Entretanto, para os fins dessa pesquisa, as métricas escolhidas são 

suficientes para compararmos, em números, como os processos de trabalho da 

Casa se comportaram durante a pandemia de COVID-19 até o momento. Outrossim, 

comparamos o consequente aumento da adoção do teletrabalho com o 

comportamento desses processos nos mesmos meses de anos anteriores. Assim, 

oferecemos uma ideia da produtividade dos setores analisados durante a atual fase 

do teletrabalho na Instituição em comparação com aquela verificada nos mesmos 

meses de anos anteriores. 

Sobre as fontes de dados utilizadas, Forster (2006) afirma que documentos 

têm valor em si mesmos por representarem sistemas e estruturas da organização. 

Aduz, ainda, que a análise desses documentos permite o entendimento de situações 

- a conceituação da organização com base em uma visão de dentro - em contraste 

com métodos que se propõem a testar hipóteses e que partem de uma visão de fora, 

na qual o pesquisador se distancia da realidade pesquisada e utiliza instrumentos 

estruturados em conceitos externos (teóricos). Além disso, Roesch (2009) esclarece 

que é possível trabalhar com dados “secundários”: aqueles que foram coletados 

para outros propósitos que não o da pesquisa que os utilizará. A autora explica 

ainda que os indicadores de desempenho organizacional - ou dados de controle 

gerencial - são dados secundários normalmente utilizados pela Administração para a 

tomada de decisões. 

Convém destacar que a análise de produtividade total de um órgão como o 

Senado Federal, cuja complexidade se observa em sua estrutura - a qual será 

resumida, para fins didáticos, adiante - não é tarefa simples. A busca de literatura 

associada ao tema e de dados localizados em múltiplas fontes, bem como a 

elaboração de cálculos, de tabelas, e, a partir destas, de gráficos, são atividades que 

exigem tempo e recursos, frequentemente escassos. Assim, apesar de suas 

limitações, este estudo consegue demonstrar algumas tendências da produtividade, 

durante a atual situação do teletrabalho no Senado Federal. Por meio da 

amostragem escolhida, foi possível analisar o comportamento geral da produção 

legislativa e administrativa do órgão, a partir dos dados disponíveis. 

É evidente que é possível aprofundar a análise, a partir do estudo desse 

comportamento em cada unidade desta Casa Legislativa. Não obstante, pelos 

motivos já explicitados, não é esse o escopo deste trabalho: busca-se, a partir da 

amostragem escolhida, cujos critérios já foram descritos, observar tendências de 
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produtividade do órgão e, a partir delas - associadas a outras variáveis sobre as 

quais se discorrerá adiante - verificar a vantajosidade de tornar permanente o 

trabalho remoto.  

Para que se decida sobre essa implementação, entretanto, convém que uma 

análise mais aprofundada seja feita, caso a caso, a partir das condições de cada 

local. 

Como será demonstrado, observou-se, nos dois anos em que se enfrenta a 

pandemia de COVID-19, pequenas variações na produtividade. Para analisar essas 

alterações, tomando-se em conta as características sazonais do Senado Federal 

(recessos, períodos de maior ou menor produtividade etc.), foram consideradas, nas 

unidades analisadas, as produções mensais nos três anos anteriores ao início da 

pandemia e comparadas com as dos meses após o início dela, até os dados mais 

recentes disponíveis. O período de análise dos dados englobou os anos de 2017 a 

2021, quando disponíveis, ou de 2018 a 2021, a partir dos dados recebidos. 

 A produtividade foi analisada sob dois aspectos: a legislativa, que é a 

atividade típica do Senado Federal, e a administrativa, uma de suas atividades 

atípicas (Spitzcovsky e Mota, 2010). Na parte legislativa, foram analisados 

longitudinalmente, mês a mês, o número de matérias apreciadas e o número de 

sessões realizadas, e comparados com os mesmos dados obtidos, nos anos 

anteriores a atual pandemia de COVID-19: 2017 a 2019. Essa análise buscou 

comparar a produção legislativa mensal, antes e durante a deliberação remota, e 

verificar se, durante a pandemia, pela impossibilidade de serem realizadas sessões 

presenciais, ou pela redução do número de sessões realizadas presencialmente, 

houve variação do número de matérias apreciadas. Na parte administrativa, a 

análise da produtividade buscou índices baseados nas atribuições de cada unidade. 

Foi elaborada a produtividade média mensal, entre os anos de 2017 e 2019, e 

comparada com a produtividade mensal nos anos de 2020 e 2021, por meio do teste 

estatístico t de Student. A distribuição t de Student apresenta métodos “[...] realistas, 

práticos e usados frequentemente” (Triola, 2014). Além disso, buscou-se analisar 

possíveis causas de algumas variações na produtividade mensal. 

 Quanto aos custos operacionais, os dados, obtidos junto ao sistema de 

Business Intelligence do Escritório de Governança do Senado Federal, foram 

comparados entre os anos de 2017 e 2021, e, a partir disso, foi calculada, 

anualmente, a economia percentual em cada item analisado, e também a média total 
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de economia. A fim de equiparar a linguagem com os dados do Escritório de 

Governança, os exercícios foram considerados como de janeiro a dezembro de cada 

ano. Os gráficos de cada um dos itens com sua respectiva evolução de gastos, 

trazem as medias anuais e mensais de cada um deles. Os anos considerados e 

comparados foram os antes da instituição do teletrabalho, que coincidiu com a 

pandemia, e depois da instituição do novo método. Ou seja, foram comparadas as 

médias de 2017 a 2019, em contraposição com as médias de 2020 e 2021. 

As unidades de medida apresentadas seguiram os dados do Escritório de 

Governança. Observa-se que alguns itens foram medidos em metros cúbicos, 

outros, em valores financeiros, outros em unidades, como as de resmas de papel. 

Vale lembrar, entretanto, que cada unidade de medida permite a comparação 

consigo mesma, o que autoriza calcular a porcentagem final de economia.  

 Uma segunda fonte de dados, além dos sistemas, foi a Pesquisa de Clima 

Organizacional de 2020, na parte que trata do teletrabalho. Trata-se, também, de 

uma fonte secundária que ofereceu subsídios para analisar a percepção dos 

colaboradores sobre essa modalidade de trabalho no Senado Federal. 

A terceira fonte de dados foram os questionários enviados aos gestores. Para 

a realização desta etapa, foi encaminhada mensagem prévia via aplicativo de 

mensagens e realizado telefonema. Após isso, foi enviado por e-mail o questionário 

constante no apêndice desta pesquisa. 

Foram contatados 12 (doze) diretores e 2 (dois) coordenadores de áreas 

estratégicas para o Senado Federal, totalizando 14 (catorze) possíveis 

respondentes. Desses, 8 (oito) atenderam ao convite para o preenchimento do 

questionário. Os demais não enviaram as respostas às questões. A todos os 

respondentes foram garantidos o anonimato e a não divulgação da Diretoria, 

Secretaria ou Coordenação que comandam. Foram selecionados diretores de áreas 

administrativas vinculadas à Diretoria-Geral, à Secretaria-Geral da Mesa, dentre 

outros. Também foram considerados a disponibilidade e a facilidade de acesso às 

informações. 

Essa pesquisa coletou dados pessoais e opiniões dos respondentes acerca 

do que perceberam em suas equipes durante os primeiros 18 (dezoito) meses, 

desde que a Instituição determinou, por meio dos Atos do Presidente n.º 2, 3 e 

4/2020 e do Ato do Primeiro-Secretário n.º 2/2020, a adoção do teletrabalho como 
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forma de reduzir a disseminação do novo coronavírus entre seus colaboradores, 

independentemente do vínculo empregatício. 

Apesar de não servirem para análise estatística, as respostas a esses 

questionários permitiram observar as opiniões de alguns gestores sobre o 

teletrabalho em suas Unidades e no Senado Federal.  

 

3.2 Caracterização da organização estudada 

 
O Senado Federal é a chamada “Câmara Alta” do sistema bicameral adotado 

no Brasil para o Poder Legislativo. Seus membros, os Senadores, são os 

representantes dos estados da Federação (Enciclopédia Barsa, vol. 13, p. 208-209). 

Apresenta funções típicas e atípicas (Spitzcovsky e Mota, 2010). Neste item, será 

brevemente apresentada para efeito de contextualização, a tripartição de poderes, 

as funções típicas e atípicas do Poder Legislativo e do Senado Federal, o princípio 

da eficiência e a sustentabilidade na Casa, a estrutura, os Planos de Gestão e o 

teletrabalho na Instituição. 

 

3.2.1 Tripartição de poderes e funções típica e atípicas do Poder Legislativo e do 

Senado Federal 

 

Segundo Spitzcovsky e Mota (2010), o poder do Estado não se triparte, pois é 

“[...] ínsito à sua natureza ser uno e indivisível”. Para os autores, tripartida é a forma 

como esse poder se manifesta. Assim, segundo a teoria de tripartição de poderes de 

Montesquieu, cada função do poder deveria ser exercida por órgãos diferentes: 

Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário (Spitzcovsky e Mota, 2010). 

A função típica do Poder Legislativo é legislar: trata-se da “edição de atos 

genéricos e abstratos que [...] inovam a ordem jurídica” (Spitzcovsky e Mota, 2010). 

Além da função típica, o Poder Legislativo exerce, de igual modo, funções atípicas, 

“quando administra (concessão ou licença para seus funcionários – arts. 51, IV, e 

52, XIII), quando fiscaliza o Executivo (arts. 49, X, e 70) e quando exerce a função 

jurisdicional ao julgar as autoridades elencadas nos incs. I e II do art. 52 por crime 

de responsabilidade” (Spitzcovsky e Mota, 2010). 
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3.2.2 Eficiência e sustentabilidade no Senado Federal 

 

De acordo com o art. 37 da Constituição Federal (Brasil, 1988), são princípios 

da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: a legalidade, a impessoalidade, a 

moralidade, a publicidade e a eficiência. 

O princípio da eficiência tem sido objeto de discussão, predominantemente, 

após o advento do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, elaborado por 

Bresser Pereira et al, em 1995: principal fonte da reforma gerencial pela qual passou 

a Administração Pública no Brasil (Paludo, 2012): 

 
Administração Pública Gerencial - Emerge na segunda metade do 

século XX, como resposta, de um lado, à expansão das funções 
econômicas e sociais do Estado, e, de outro, ao desenvolvimento 
tecnológico e à globalização da economia mundial, uma vez que ambos 
deixaram à mostra os problemas associados à adoção do modelo anterior. 
A eficiência da administração pública – a necessidade de reduzir custos e 
aumentar a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário – 
torna-se então essencial. A reforma do aparelho do Estado passa a ser 
orientada predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na 
prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura 
gerencial nas organizações. (Bresser Pereira et al, 1995, p. 21) 

 

Segundo Spitzcovsky e Mota (2010, p. 249), o princípio da eficiência se trata 

de “inovação trazida pela EC 19/1998” e que “já se fazia sentir entre nós por meio de 

algumas disposições isoladas contidas na legislação infraconstitucional”.  

Para Chiavenato (2008, p. 459), a eficiência “guarda relação com o modus 

operandi”: “o consumo adequado dos insumos utilizados em determinado processo”. 

Spitzcovsky e Mota (2010, p. 251) aduzem que o princípio da eficiência atribui “[...] 

ao Poder Público a necessidade de manter ou ampliar a qualidade dos seus serviços 

e dos seus servidores, com economia de despesas”. 

 
As mudanças trazidas ao texto constitucional, que impactaram as 

diretrizes estruturantes do Estado e da Administração Pública no Brasil, 
incluíram desde conceitos mais gerais, como o da eficiência, elevado à 
condição de princípio de gestão pública como expressa o artigo 37, caput, e 
que inspiram tecnologias gerenciais mais específicas, como é o caso da 
gestão pela qualidade (artigo 37, §3.º, inciso I; artigo 39, §7.º), além de 
outros correlatos, como produtividade, economicidade, racionalização e 
desempenho, que não obstante a sua presença implícita no arranjo de 
conceitos e pressupostos que subjazem à organização burocrática, passam 
a uma presença mais explícita no texto constitucional. (Bergue, 2010, p. 44) 
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No Senado Federal, o princípio da eficiência se demonstra com a crescente 

atenção do órgão com a transparência, com a economia de recursos públicos, por 

meio da adequação de contratos, da negociação e redução dos valores gastos em 

compras e em contratações, e pelo controle de despesas. Alguns dados sobre essas 

economias estão disponíveis para consulta no Portal de Transparência do Senado 

Federal na Internet, no link: 

 https://www12.senado.leg.br/transparencia/gestgov/tomadas-de-conta. 

 

Quanto à sustentabilidade – que também se demonstra por essa economia de 

recursos oriunda da eficiência -, sabe-se que, atualmente, é um dos dois temas mais 

discutidos entre as cúpulas gestoras das organizações na atualidade, juntamente 

com a equidade. No Senado Federal, ambos os temas são o carro chefe da atual 

gestão. Neste estudo, será tratado o tema da sustentabilidade no contexto do 

Senado Federal. 

Mais importantes do que somente os custos financeiros, são também os 

custos ambientais. Vale ressaltar, que são duas espécies de ganhos, tanto o 

econômico, quanto o ganho em sustentabilidade. O Senado Federal, atualmente, 

conta com o Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais ligado à Diretoria-

Executiva de Gestão, responsável por: 

 
[…] coordenar e integrar as ações de responsabilidade social e de 

responsabilidade ambiental implementadas pelas diversas unidades 
administrativas e legislativas; propor novos modelos com vistas à 
implementação e disseminação da prática socioambiental; monitorar as 
ações implementadas e propor aperfeiçoamentos; implantar ações de 
acessibilidade, apoio ao deficiente e de responsabilidade social; promover 
ações de equidade de gênero e raça; propor campanhas buscando difundir 
o conceito de responsabilidade socioambiental e fomentar a participação do 
corpo funcional com sugestões; preparar relatórios gerenciais que possam 
subsidiar sistematicamente a divulgação das ações socioambientais do 
Senado Federal. (art. 216, III, do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal). 

 
 

O Senado, inclusive, antes da instituição do teletrabalho, foi condecorado, em 

2019 e em 2020, com o selo “Agenda Ambiental na Administração Pública”, o A3P, 

concedido atualmente pelo Ministério do Meio Ambiente. Este incentivo considera os 

níveis de consumo de materiais e insumos de cada órgão, o nível de implementação 

de planos e comprometimento com o tema sustentabilidade, e seleciona boas 

práticas na esfera governamental, por meio de edital para concessão do selo.  
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Vale ressaltar que independente do novo cenário o Senado já vem 

incentivando fortemente seus servidores a economizarem em todos os itens 

avaliados. 

 

3.2.3 Estrutura do órgão 

 

A estrutura administrativa básica do Senado Federal é composta pela 

Comissão Diretora, pela Presidência, pela Primeira-Secretaria, pelos Gabinetes de 

Senadores e das Lideranças, pelo Comitê de Governança Corporativa e Gestão 

Estratégica, pelos Órgãos Superiores de Execução, pelos Órgãos de 

Assessoramento Superior e pelo Órgão Supervisionado (art. 190 do Regulamento 

Administrativo do Senado Federal – RASF). Tais setores, se dividem basicamente 

entre parte legislativa, função típica, e administrativa, representando a função atípica 

da casa. 

 

3.2.4 Regulamentação dos Planos de Gestão e do teletrabalho no Senado Federal 

 

A seguir, será apresentada uma série histórica dos normativos sobre Planos 

de Gestão e teletrabalho no Senado Federal.  

Cabe ressaltar que, como já exposto, as organizações públicas, a partir do 

advento das tecnologias da informação e da comunicação e da necessidade do 

enfoque em resultados, oriundo do princípio da eficiência, tiveram que adaptar a 

forma como realizavam o controle da jornada de trabalho e da produção. Isso foi 

necessário, também, no Senado Federal, como um todo. 

 O início da mudança desse paradigma, na Casa, se deu com o Ato do 

Primeiro-Secretário n.º 2/2017, que tratava do controle eletrônico de jornada, e 

autorizava, com o atendimento aos requisitos nele descritos, a implantação de 

Planos de Gestão, com a possibilidade de dispensar os participantes de se 

submeterem a esse tipo de controle: 

 
Art. 24. Nas situações especiais em que os resultados possam ser 

objetivamente mensurados, o Diretor-Geral poderá aprovar plano de gestão 
apresentado pela unidade administrativa interessada, cujo teor e 
acompanhamento trimestral serão publicados no Boletim Administrativo do 
Senado Federal, podendo ficar os servidores participantes do plano 
dispensados do controle de frequência de que trata este Ato. 
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No mesmo ano, o Ato da Comissão Diretora n.º 8 determinou a transparência 

e objetividade dos mecanismos para aferição da produtividade individual e coletiva, 

adotados em cada Plano de Gestão para o controle de jornada de trabalho, quando 

este não se der pelo registro biométrico de frequência: 

 
Art. 3º Sempre que as unidades administrativas do Senado Federal 

estabeleçam, observadas as normas internas, controle da jornada de 
trabalho por meio de Planos de Gestão ou outras formas que não o registro 
biométrico de frequência, será obrigatória a implementação de mecanismos 
transparentes e objetivos de aferição da produtividade individual e coletiva, 
com o estabelecimento de metas de pontualidade e qualidade. 

 

Como se pode depreender da leitura dos artigos, a implantação dos Planos 

de Gestão era opcional. Assim, apenas algumas unidades se utilizavam dessa 

modalidade de controle do trabalho: a Consultoria Legislativa; a Consultoria de 

Orçamentos, Fiscalização e Controle; a Auditoria do Senado Federal; uma 

Assessoria, uma Secretaria, uma Comissão, uma Coordenação e dois Serviços, na 

Diretoria-Geral; uma Secretaria, duas Coordenações e um Serviço, na Secretaria de 

Comunicação Social; e um Serviço, na Secretaria-Geral da Mesa. 

Cabe ressaltar que os Planos de Gestão, conforme definidos nas normas que 

deram origem a eles, não se referiam diretamente ao teletrabalho. Tratavam da 

gestão do trabalho por resultados, o que, com auxílio das tecnologias da informação, 

permitia, em alguns casos, a desnecessidade do controle eletrônico de jornada e a 

realização do trabalho em qualquer lugar, com liberdade de horário. Além disso, 

algumas das unidades adotantes do Plano de Gestão apresentam número bastante 

reduzido de servidores e, entre estes, nem todos participavam do Plano respectivo. 

Por fim, dentre os que participavam, nem todos trabalhavam remotamente. 

A partir do reconhecimento da pandemia de COVID-19 no Brasil, ocorrido por 

meio da Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, surge a necessidade de 

elaboração, no Senado Federal, de normas que regulassem medidas de prevenção 

do contágio com a doença. 

Assim, a partir do Ato do Presidente n.º 2, de 12 de março de 2020, o 

teletrabalho passa a ser oficialmente adotado em toda a Instituição: nessa norma, foi 

regulamentado o uso do teletrabalho, sempre que possível, para casos de 

parlamentares, servidores e demais colaboradores afastados que tenham 
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apresentado sintomas de COVID-19 (art. 6.º, § 2.º) ou tenham tido contato próximo 

com casos suspeitos ou confirmados da mesma doença (art. 7.º, § 2.º).  

Em seguida, o Ato do Presidente n.º 3, de 16 de março de 2020, ampliou o 

regime de teletrabalho para todos os servidores, sendo essa modalidade obrigatória 

para os “ [...] servidores e demais colaboradores com idade superior a 65 (sessenta 

e cinco) anos, gestantes, imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas que 

compõem risco de aumento de mortalidade por COVID-19 [...]” (art. 2.º), e utilizada, 

quando possível, para os demais servidores e colaboradores (art. 3.º). Além disso, 

esse Ato flexibilizava o controle de jornada de trabalho e permitia a cada unidade 

definir a melhor forma de manter seu o pleno funcionamento (art. 3º, parágrafo 

único). 

Por sua vez, o Ato do Presidente n.º 4, também, de 16 de março de 2020, 

considera “[...] justificadas as ausências às reuniões de Comissões e Sessões 

Plenárias de Senadores com idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos, gestantes, 

imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas que compõem risco de 

aumento de mortalidade por COVID-19” (art. 2.º) e, salvo sob autorização da 

Presidência da Casa,  suspende, durante o período em que perdurarem as medidas 

de contenção da COVID-19, a realização de reuniões de comissões e sessões 

plenárias não deliberativas (art. 4.º, caput, e parágrafo único). 

Por fim, o Ato do Primeiro Secretário n.º 2, de 17 de março de 2020, “[...] 

flexibiliza as regras de uso do Serviço de Acesso Remoto da Rede Local do Senado 

Federal – SARE e os procedimentos de obtenção do certificado digital emitido 

internamente na vigência das medidas de prevenção e contenção da COVID-19” 

(art. 1.º). Esse Ato permite, por exemplo, o uso de sistemas internos e o acesso à 

rede interna do Senado Federal, com autenticação externa por meio do login e 

senha próprios do usuário da Rede Interna do Senado Federal (arts. 3.º a 7.º). 
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Figura 1: Linha do tempo normativa do teletrabalho no Senado Federal 
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Diante disso e da disponibilização do acesso remoto pela Secretaria de 

Tecnologia da Informação (Prodasen), o trabalho remoto se tornou uma realidade 

para a maioria dos servidores da Casa. 

 

3.2.5 Escolha das Unidades estudadas 

 

Como já mencionado, para esta pesquisa, a escolha das unidades analisadas 

se deu de acordo com a conveniência, em função da disponibilidade dos dados, da 

facilidade de sua obtenção e análise, e do grau de sigilo: apenas dados classificados 

como “abertos” foram utilizados. 

No que concerne à produtividade, a partir disso, selecionou-se, para mensurar 

a produção legislativa (função típica), o número de matérias apreciadas durante os 

anos de 2020 e 2021, quantitativo que foi comparado, longitudinalmente, mês a mês, 

com o de anos anteriores a pandemia (2017 a 2019).  Além disso, comparou-se o 

número de sessões realizadas durante os anos de 2020 e 2021 com as que 

ocorreram nos mesmos meses dos anos anteriores à pandemia (2017 a 2019). Por 

fim, as variações observadas foram relacionadas entre si. 
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Para a produção administrativa (função atípica), foram selecionadas as 

seguintes unidades, pelo critério da conveniência, explicado anteriormente: na 

Diretoria-Geral, a Secretaria de Tecnologia da Informação (Prodasen), a Secretaria 

de Administração de Contratações e a Secretaria de Editoração e Publicações. 

A Secretaria de Tecnologia da Informação (Prodasen) é a responsável pela 

infraestrutura de T.I. do Senado Federal. 

 
Art. 224. À Secretaria de Tecnologia da Informação (Prodasen) 

compete prover, por meio de recursos próprios ou de terceiros, serviços, 
soluções, suporte e infraestrutura de tecnologia da informação; gerir a 
tecnologia da informação do Senado Federal; implementar a estratégia de 
tecnologia da informação; propor inovações nos processos finalísticos e de 
apoio do Senado, com uso de tecnologia da informação; propor padrões, 
normas, métodos e processos para uso da tecnologia da informação e 
monitorar sua aplicação; integrar iniciativas de adoção de novas soluções 
de tecnologia da informação por outras unidades da Casa; gerir a 
segurança da informação do Senado no âmbito da tecnologia da 
informação; gerenciar os riscos operacionais do Senado com origem em 
tecnologia da informação; e executar outras atividades correlatas. (RASF) 

 

Essa Secretaria teve papel fundamental durante o período da atual pandemia 

de COVID-19. Em tempo recorde, foram disponibilizadas ferramentas para 

comunicação e realização de reuniões, acesso remoto aos computadores dos 

servidores e, com destaque, uma inovação que foi interesse de outros parlamentos 

ao redor do mundo: o Sistema de Deliberação Remota (SDR). O SDR possibilitou 

que os senadores, de onde estivessem, participassem das sessões e pudessem 

votar, inclusive, em matérias que, regimentalmente, exigem votação secreta. Os 

dados desta unidade foram extraídos do Sistema Galileu.  

Por sua vez, cabe à Secretaria de Administração de Contratações (SADCON) 

a compra e a contratação dos produtos e serviços demandados pela Casa. 

 
Art. 220. À Secretaria de Administração de Contratações compete 

planejar, dirigir e controlar a execução das atividades relacionadas com 
aquisição de materiais, contratação de serviços e administração dos 
fornecimentos e serviços contratados; controlar prazos de validade dos 
contratos e gerenciar a tramitação de prorrogação de avenças e de 
instauração e andamento de novos procedimentos licitatórios, de maneira a 
assegurar a tempestividade das contratações; definir a modalidade de 
licitação adequada; verificar se estão asseguradas a competitividade do 
certame e a adequação dos preços durante sua realização; e executar 
outras atividades correlatas. (RASF) 
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Para analisar se houve variação significativa de produtividade da Secretaria 

de Administração de Contratações foram utilizadas como métricas a comparação do 

número de tramitações pelo Sistema de Gestão Arquivística de Documentos 

(SIGAD) a partir da Coordenação de Controle e Validação de Processos (COCVAP), 

pois todos os processos que chegam a essa Secretaria obrigatoriamente passam 

por essa Unidade para conferência; e o número de licitações realizadas por ano. 

Por fim, a Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF) é a Gráfica do 

Senado Federal. 

 
Art. 225. À Secretaria de Editoração e Publicações compete 

planejar, supervisionar e coordenar a execução dos serviços de arte gráfica 
de interesse do Senado Federal; prover e integrar o suporte tecnológico e a 
prestação de serviços gráficos e editoriais necessários às atividades 
parlamentares e legislativas e aos órgãos da estrutura geral do Senado 
Federal, consoante as políticas, as normas legais regulamentares e as 
deliberações da Comissão Diretora; e executar outras atividades correlatas. 
(RASF) 

 

A produtividade na SEGRAF é calculada pelo número de ordens de serviço 

(OS) abertas, cujos dados estão disponíveis no Sistema Galileu, pelo número de 

tramitações entre as unidades da SEGRAF, com base no ERP SIGGRAF e pelo 

valor total de insumos requisitados do almoxarifado para produção gráfica. 

No que concerne à análise de custos, os dados obtidos do Escritório de 

Governança e Gestão Estratégica se referem a todo o Senado Federal. 

Para a análise da percepção dos trabalhadores, a Pesquisa de Clima 

Organizacional foi realizada em todo o Senado Federal, e demonstra, também, a 

realidade do órgão, como um todo. 

Por fim, como já esclarecido, as entrevistas foram realizadas buscando-se os 

gestores de Unidades administrativas estratégicas para a Casa, dando-se 

preferência àqueles cujas Unidades foram objeto de análise de produtividade, e de  

acordo com a conveniência. Dentre esses, alguns enviaram respostas, as quais 

foram utilizadas neste estudo. 
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4 ANÁLISE COMPARATIVA DA PRODUTIVIDADE ANTES E 

DEPOIS DO TELETRABALHO 

 
A análise da produtividade foi dividida de acordo com as funções típica e 

atípicas (Spitzcovsky e Mota, 2010) do Senado Federal, conforme a seguir: 

 

4.2 Produção legislativa 
 

De acordo com o mencionado no item 3.2.1 deste estudo, a função típica do 

Poder Legislativo é legislar (Spitzcovsky e Mota, 2010). Atendendo ao princípio da 

eficiência, disposto no art. 37 da Constituição Federal (Brasil, 1988), tal atribuição 

deve ser realizada com economia de despesas (Spitzcovsky e Mota, 2010). Sabe-se 

que a realização de sessões legislativas presenciais envolve vários custos 

operacionais, como, por exemplo, o deslocamento dos senadores, hospedagem, 

segurança, energia elétrica, pessoal que dará suporte à realização (assessores, 

garçons, seguranças, operadores de áudio e vídeo etc.). 

Assim, a partir dos dados disponibilizados no Portal de Transparência do 

Senado Federal, foram analisados o número de matérias apreciadas e o número de 

sessões realizadas, desde a implantação do trabalho remoto devido à atual 

pandemia de COVID-19. 

 

4.2.1 Matérias apreciadas 

 

A quantidade de matérias apreciadas nos meses dos anos de 2017 a 2021 se 

comportou como a seguir: 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Janeiro 0 0 0 0 0 

Fevereiro 28 28 16 52 18 
Março 37 43 33 30 32 
Abril 63 51 41 40 26 
Maio 39 34 48 37 43 

Junho 24 33 31 49 - 
Julho 15 17 25 36 - 

Agosto 29 19 48 42 - 
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Setembro 34 13 33 31 - 
Outubro 49 25 45 17 - 

Novembro 47 44 29 22 - 
Dezembro 104 30 21 31 - 

Tabela 1 – N.º de matérias apreciadas por mês 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 
Gráfico 1 – N.º de matérias apreciadas por mês 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Observa-se, a partir dos dados constantes na tabela e no gráfico, que, no ano 

de 2020, apenas nos meses de março a maio houve uma produção legislativa 

inferior aos três anos anteriores, e, mesmo assim, muito semelhante à do ano de 

2019. Além disso, houve uma queda mais significativa entre os meses de setembro 

e novembro. Essa queda, entretanto, pode não estar relacionada à pandemia de 

COVID-19, mas, sim, ao processo eleitoral que ocorreu em novembro desse ano. 

Nessa época, os parlamentares costumam participar das campanhas eleitorais de 

outros candidatos. Uma tendência semelhante havia ocorrido nos meses de julho a 

outubro de 2018, pelo mesmo motivo. 

Cabe ressaltar, também, que as sessões legislativas são realizadas entre 15 

de fevereiro e 30 de junho e entre 1.º de agosto e 15 de dezembro (art. 57 da 

Constituição Federal). Cada uma das Casas se reune em sessões preparatórias a 

partir do dia 1.º de fevereiro (art. 57, § 3.º da Constituição Federal). Isso explica o 

fato de o mês de janeiro não ter matérias apreciadas. 
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 Para a realização do teste de médias, foram calculadas as médias de 

matérias apreciadas de 2017 a 2019, antes do teletrabalho, e as de 2020 a 2021, 

depois do teletrabalho. 

A hipótese nula (H0) é a de que não existe diferença significativa entre as 

variâncias e as médias dos dois períodos. 

A média de 2017 a 2019 foi de, aproximadamente, 30,486 matérias 

apreciadas por mês. A de 2020 a 2021 foi de 30,583 matérias apreciadas. 

O teste F resultou num P-valor de 0,923 (maior que o valor alfa de 5%). 

Assim, não se rejeita H0, ou seja as amostras obtidas têm variâncias supostamente 

iguais. 

O teste t resultou num P-valor de 0,493 (maior que o valor alfa de 5%). Assim, 

não se rejeita H0, ou seja, não há diferença significativa entre as médias de matérias 

apreciadas de 2017 a 2019 e de 2020 a 2021. 

 

4.2.2 Sessões realizadas 

 

O número de sessões legislativas realizadas se comportou conforme a seguir: 

 

	
2017	 2018	 2019	 2020	 2021	

Janeiro	 0	 0	 0	 0	 0	
Fevereiro	 15	 16	 16	 12	 7	
Março	 19	 20	 23	 14	 14	
Abril	 19	 22	 21	 13	 15	
Maio	 24	 25	 26	 11	 20	
Junho	 20	 19	 20	 12	 -	
Julho	 7	 7	 19	 12	 -	
Agosto	 20	 4	 26	 6	 -	

Setembro	 20	 4	 31	 9	 -	
Outubro	 21	 10	 27	 6	 -	
Novembro	 20	 17	 25	 5	 -	
Dezembro	 10	 17	 20	 9	 -	

Tabela 2 – N.º de sessões legislativas realizadas por mês 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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Gráfico 2 – N.º de sessões legislativas realizadas por mês 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Em geral, o número de sessões, em 2020, teve uma redução significativa, em 

relação aos anos anteriores. Buscou-se, com o sistema de deliberação remota, 

otimizar as sessões, para evitar o contato físico entre os parlamentares. Da mesma 

forma, houve uma queda ainda mais significativa no número de sessões durante os 

meses de outubro e novembro, por causa do processo eleitoral desse ano. A mesma 

tendência havia sido observada nos meses de julho a setembro de 2018, pelo 

mesmo motivo. 

Para a realização do teste de médias, foram calculadas as médias de sessões 

realizadas de 2017 a 2019, antes do teletrabalho, e as de 2020 a 2021, depois do 

teletrabalho. 

A hipótese nula (H0) é a de que não existe diferença significativa entre as 

variâncias e as médias dos dois períodos. 

A média de 2017 a 2019 foi de, aproximadamente, 16,94 sessões por mês. A 

de 2020 a 2021 foi de 9,33 sessões mensais. 

O teste F resultou num P-valor de 0,26729368 (maior que o valor alfa de 5%). 

Assim, não se rejeita H0, ou seja, as amostras obtidas têm variâncias supostamente 

iguais. 

O teste t resultou num P-valor de 0,0013659 (menor que o valor alfa de 5%). 

Assim, rejeita-se H0, ou seja, há diferença significativa entre as médias de sessões 

de 2017 a 2019 e de 2020 a 2021, com o número de sessões de 2020 a 2021 (após 

o teletrabalho) sendo menor do que o de 2017 a 2019 (antes do teletrabalho). 
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 Relacionando-se esses dados com os concernentes às matérias apreciadas, 

pode-se supor uma maior eficiência durante o período atual de pandemia: com 

menos sessões do que os anos anteriores – e todos os custos envolvidos na 

realização das sessões presenciais - foram deliberadas matérias em quantidade 

semelhante à dos três anos anteriores à pandemia. 

 

4.3 Produção administrativa 

 
Conforme discorrido no item 3.2.2 desta pesquisa, a função administrativa é 

uma das funções atípicas do Poder Legislativo, que lhe garantem autonomia em 

relação aos outros poderes (Spitzcovsky e Mota, 2010). No Senado Federal, esse 

conjunto de atribuições auxilia a Casa a cumprir sua função típica, dando suporte 

aos senadores, mantendo a estrutura física em condições adequadas e realizando 

demais atividades necessárias ao adequado funcionamento do local. 

Seguindo o mesmo princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição 

Federal, essa função deve ser executada com economia de recursos.  

De acordo com a estrutura do Senado Federal, exposta no item 3.2.3 deste 

estudo, a área administrativa é composta pelos Órgãos de Assessoramento 

Superior, pelos Órgãos Superiores de Execução, e pelo Órgão Supervisionado 

(Instituto Legislativo Brasileiro). 

Serão analisadas as produções de três Secretarias da Diretoria-Geral, que, 

conforme já explicitado, têm seus dados disponibilizados de forma livre, online e de 

fácil visualização e análise. 

 

4.3.1 Secretaria de Tecnologia da Informação – Prodasen 

 

Desde 2017, as demandas de manutenção corretiva para a Secretaria tiveram 

o seguinte comportamento: 
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 2017 2018 2019 2020 2021 

Janeiro 54 56 67 28 45 

Fevereiro 98 70 88 40 91 

Março 103 104 62 91 94 

Abril 62 73 69 108 82 

Maio 102 61 70 67 66 

Junho 59 56 36 136 - 

Julho 43 51 68 96 - 

Agosto 99 70 54 85 - 

Setembro 56 54 63 86 - 

Outubro 90 35 63 96 - 

Novembro 56 57 45 72 - 

Dezembro 51 22 31 55 - 
Tabela 3 – N.º de demandas de manutenção corretiva ao Prodasen por mês  

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

 

 
Gráfico 3 – N.º de demandas de manutenção corretiva ao Prodasen por mês 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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número de demandas de manutenção corretiva foi maior do que os meses 

correspondentes, na maioria dos três anos anteriores. Em 2021, os números de 

demandas para manutenção corretiva mensal se mantiveram altos, mas mais baixos 

que nos meses correspondentes no ano de 2020. Isso pode ser atribuído à maior 

adaptação dos servidores ao sistema remoto e a eventuais correções que o 

PRODASEN realizou durante o ano anterior. 

Para a realização do teste de médias, foram calculadas as médias de 

demandas de manutenção corretiva de 2017 a 2019 (antes do teletrabalho) e as de 

2020 a 2021 (depois do teletrabalho). 

A hipótese nula (H0) é a de que não existe diferença significativa entre as 

variâncias e as médias dos dois períodos. 

A média de 2017 a 2019 foi de 64 demandas. A de 2020 a 2021 foi de 81,83 

demandas. 

O teste F resultou num P-valor de 0,1374371 (maior que o valor alfa de 5%). 

Assim, não se rejeita H0, ou seja as amostras obtidas têm variâncias supostamente 

iguais. 

O teste t resultou num P-valor de 0,024187126 (menor que o valor alfa de 

5%). Assim, rejeita-se H0, ou seja, há diferença significativa entre as médias de 

demandas de 2017 a 2019 e de 2020 a 2021, com o número de demandas de 2020 

a 2021 (após o teletrabalho) sendo maior do que o de 2017 a 2019 (antes do 

teletrabalho). 

 Quanto à manutenção evolutiva – aquela em que se modificam as 

características de um sistema próprio para que atenda melhor às necessidades do 

cliente - cabe ressaltar que ela é bastante variável, realizando-se conforme a 

demanda. Observa-se isso nos dados a seguir: 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Janeiro 37 65 41 25 26 

Fevereiro 64 104 38 111 49 

Março 64 89 42 80 80 

Abril 53 73 51 56 68 

Maio 91 105 58 71 59 

Junho 80 48 42 54 - 

Julho 41 57 39 51 - 
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Agosto 89 61 55 53 - 

Setembro 75 55 31 77 - 

Outubro 94 30 43 58 - 

Novembro 53 38 40 56 - 

Dezembro 58 36 13 33 - 
Tabela 4 – N.º de demandas de manutenção evolutiva ao Prodasen por mês 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

 
Gráfico 4 – N.º de demandas de manutenção evolutiva ao Prodasen por mês 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Entretanto, uma tendência facilmente observável é a alta quantidade de 

demandas de manutenção evolutiva em fevereiro de 2020. Naquele mês, estava-se 

preparando o Sistema de Deliberação Remota (SDR), que deveria entrar em 

operação no mês seguinte. Nos demais meses, os números não destoaram dos 

observados na maioria dos três anos anteriores. 

Para a realização do teste de médias, foram calculadas as médias de 

demandas de manutenção evolutiva de 2017 a 2019 e as de 2020 a 2021. 

A hipótese nula (H0) é a de que não existe diferença significativa entre as 

variâncias e as médias dos dois períodos. 

A média de 2017 a 2019 foi de, aproximadamente, 57,028 demandas. A de 

2020 a 2021 foi de 57,875 demandas. 
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O teste F resultou num P-valor de 0,437883 (maior que o valor alfa de 5%). 

Assim, não se rejeita H0, ou seja as amostras obtidas têm variâncias supostamente 

iguais. 

O teste t resultou num P-valor de 0,44656 (maior que o valor alfa de 5%). 

Assim, não se rejeita H0, ou seja, não há diferença significativa entre as médias de 

demandas de 2017 a 2019 e de 2020 a 2021. 

 

4.3.2 Secretaria de Administração de Contratações (SADCON) 

 

Para analisar se houve variação significativa de produtividade da Secretaria 

de Administração de Contratações foram utilizadas as seguintes métricas: 

- Comparação do número de tramitações pelo Sistema de Gestão 

Arquivística de Documentos (SIGAD) a partir da Coordenação de Controle 

e Validação de Processos (COCVAP), pois todos os processos que 

chegam a essa Secretaria obrigatoriamente passam por essa Unidade 

para conferência; 

- Número de licitações realizadas por ano. 

 

As tramitações no SIGAD entre os anos de 2017 e 2021 ocorridas na 

COCVAP (entradas e saídas) tiveram o comportamento abaixo: 

 

 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Janeiro 59 53 85 101 113 
Fevereiro 97 88 92 101 74 

Março 127 145 118 101 128 
Abril 96 173 128 64 89 
Maio 168 151 143 80 157 

Junho 188 140 155 136 - 
Julho 168 128 115 154 - 

Agosto 125 181 137 87 - 
Setembro 142 94 117 124 - 
Outubro 116 106 126 109 - 

Novembro 175 145 127 98 - 
Dezembro 138 119 97 114 - 

Tabela 5 – N.º de tramitações de processos e documentos na COCVAP/SADCON por 
mês 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Gráfico 5 – N.º de tramitações de processos e documentos na COCVAP/SADCON por mês 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

 

Observa-se o que pode se considerar como curva de aprendizado nos meses 

de março a maio de 2020. Em março, a tendência era a de produção superior à do 

mês de fevereiro. Entretanto, no dia 12 daquele mês, se iniciou oficialmente o 

trabalho remoto e foi necessária a adaptação dos servidores. Do mês de junho 

daquele ano em diante, a produtividade foi semelhante ao que se observava nos 

mesmos meses dos anos anteriores. Houve queda apenas nos meses de agosto e 

de novembro de 2020 (este último, mês em que houve o processo eleitoral) e de 

fevereiro e abril de 2021, possivelmente pela sazonalidade. 

Para a realização do teste de médias, foram calculadas as médias de 

tramitações de processos e de documentos no Sistema de Gestão Arquivística de 

Documentos antes e depois da instituição do trabalho remoto na Casa.  

A hipótese nula (H0) é a de que não existe diferença significativa entre as 

variâncias e as médias dos dois períodos. 

A média de 2017 a 2019 foi de, aproximadamente, 126,72 tramitações 

mensais. A de 2020 a 2021 foi de 110,5 tramitações. 

O teste F resultou num P-valor de 0,46861329 (maior que o valor alfa de 5%). 

Assim, não se rejeita H0, ou seja as amostras obtidas têm variâncias supostamente 

iguais. 
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O teste t resultou num P-valor de 0,06088715 (maior que o valor alfa de 5%). 

Assim, não se rejeita H0, ou seja, não há diferença significativa entre as médias de 

demandas de 2017 a 2019 e de 2020 a 2021. 

Outro indicador na Secretaria de Administração de Contratações é o número 

de licitações realizadas. Esse indicador se comportou da seguinte forma: 

 

 
Gráfico 6 – N.º de licitações realizadas por ano 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Como se observa no gráfico, a pandemia de COVID-19 e o trabalho remoto 

não diminuíram o número de licitações realizadas em 2020. Pelo contrário, foi 

realizado o maior número de certames nos últimos quatro anos. Em 2021, no final do 

mês de maio, já foram realizados cinquenta certames, quase a metade do que foi 

realizado em todo o ano de 2018. 

 

4.3.3 Secretaria de Editoração e Publicações (SEGRAF) 

 

A produtividade na SEGRAF é calculada pelo número de ordens de serviço 

(OS) abertas, cujos dados estão disponíveis no Sistema Galileu, pelo número de 

tramitações entre as unidades da SEGRAF, com base no ERP SIGGRAF e pelo 

valor total de insumos requisitados do almoxarifado para produção gráfica. 

 Nos últimos anos, o número de ordens de serviço abertas se comportou 

conforme o gráfico a seguir: 
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Gráfico 7 – N.º de ordens de serviço abertas na SEGRAF por ano 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

A quantidade de tramitações de ordens de serviço entre as unidades da 

SEGRAF se comportou da seguinte forma: 

 

‘  
Gráfico 8 – N.º de tramitações de ordens de serviço entre as unidades da SEGRAF por 

ano 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Por fim, o valor total dos insumos requisitados do almoxarifado para produção 

gráfica teve o seguinte comportamento nos últimos anos: 
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Gráfico 9 – Valor anual de insumos requisitados do almoxarifado para produção gráfica 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Diferentemente do que ocorreu em outras Unidades, os dados 

disponibilizados pela SEGRAF demonstram uma queda significativa de produção 

desde o início da pandemia. Isso se deve à preferência pela virtualização, em 

detrimento de conteúdos impressos em papel. 
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5 CUSTOS OPERACIONAIS 

 

5.1 Apresentação geral da economia – análise 
 

Como já mencionado, será feita aqui uma análise da evolução dos gastos a 

partir de 2020. A fonte de dados foi o Escritório de Governança do Senado Federal. 

A fim de equiparar a linguagem com os dados do Escritório de Governança, os 

exercícios foram considerados como de janeiro a dezembro de cada ano.  

Os gráficos de cada um dos itens com sua respectiva evolução de gastos, 

trazem as médias anuais e mensais de cada um deles. Os anos considerados e 

comparados foram os anteriores à instituição do trabalho remoto, que coincidiu com 

a pandemia, e depois. Ou seja, foram comparadas as médias de 2017 a 2019, em 

contraposição com as médias de 2020 e 2021. 

Os itens, materiais, e despesas avaliados são os elencados na linha da 

coluna abaixo. Ao final da tabela, consta a média total de economia após a 

instauração do teletrabalho no Senado, em porcentagem. Há que se ressaltar que 

não é o objetivo deste estudo estabelecer uma relação de causalidade, entre 

pandemia, teletrabalho e gastos, mas sim fazer um estudo comparativo na linha do 

tempo, confrontando a diferença de gastos antes e após a instituição do trabalho 

remoto no Senado Federal.  

Estes dados foram obtidos pela equipe que elaborou este estudo, a partir das 

médias apresentadas nos dados do Escritório de Governança do Senado Federal. 

 

 Economia no primeiro mês 
de teletrabalho 

(comparação entre maio e 
abril de 2020) 

Percentual anual de economia, 
após teletrabalho: (médias de 2017 
a 2019 comparadas as médias de 

2020 e 2021) 
Água 43% 36% 

Chapas 100% 45% 
Papel 64% 45% 
Papel 

Reprográfico 
88% 71% 

Correios 72% 55% 
Energia 
Elétrica 

4% 29% 

Telefonia 
Fixa 

37% 80% 

Telefonia -938%* 44% 
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Móvel* 
Tinta 100% 66% 
Café 86% 49% 
Água 

mineral 
82% 66% 

Impressão 78% 41% 
Média Total 

de 
economia 

68% 52% 

*por se apresentar com discrepância atípica, este dado foi desconsiderado 

Tabela 6 – Economia durante o período de teletrabalho 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Conforme se apresenta na tabela acima, no primeiro mês de teletrabalho, 

houve uma economia total de 68% (sessenta e oito por cento) de todos os materiais 

e gastos analisados. Este foi o período considerado crítico em termos de curva de 

aprendizado, onde houve baixa na produtividade em geral, no qual possivelmente os 

colaboradores estavam em fase de adaptação aos novos métodos, ferramentas e 

sistemas de trabalho.  

Mesmo esta economia de 68% (sessenta e oito por cento) não se mantendo 

ao longo dos meses, houve considerável redução dos gastos, considerando-se as 

médias anuais. Considerando-se os exercícios seguintes, a economia total 

apresentada foi de 52% (cinquenta e dois por cento). Tal taxa pode ser considerada 

mais próxima do real, tendo em consideração que aqui, os níveis de produtividade 

ou atingiram os números anteriores ao teletrabalho, ou aumentaram. Ou seja, logo 

depois da curva de aprendizado, quando os servidores se habituaram ao novo estilo, 

e retomaram os patamares “normais” de produtividade, manteve-se uma economia 

média anual de 52% (cinquenta e dois por cento) do total dos itens avaliados, no 

sistema de trabalho remoto. 

Considerando as médias anuais, que são mais fidedignas em termos de 

análise dos números, todos os itens apresentaram redução nos gastos após a 

implementação do trabalho remoto. Possivelmente, com as instalações prediais mais 

vazias, todas as demandas analisadas de gastos de bens de consumo, e gastos 

fixos, também diminuíram. 

As economias mais consideráveis considerando as médias anuais, foram 

apresentadas em itens como papel reprográfico, de 71% (setenta e um por cento), 

telefonia fixa, de 80%, tinta e agua mineral, de 66% (sessenta e seis por cento), 
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devido possivelmente ao menor número de colaboradores presentes nas instalações 

físicas. 

Já alguns itens apresentaram economia não tão volumosa quanto os outros, 

como consumo total de água, tendo em vista que mesmo com menos pessoas 

presentes, os prédios continuaram passando por processo de limpeza, jardins com 

irrigação permanente, mas mesmo assim a economia, de 36% (trinta e seis por 

cento) foi apresentada. A menor das economias, foi a de energia elétrica, devido 

possivelmente à energia consumida para manter itens como geradores, máquinas, 

computadores e centrais de dados em funcionamento, mesmo com o trabalho 

remoto.  

Vale ressaltar que nos casos dos gastos com telefonia, houve auditorias, e os 

gastos que foram considerados neste estudo foram os obtidos após a auditoria.  

O primeiro ou primeiros meses foram considerados como período mais 

proeminente de curva de aprendizado, onde houve baixa na produtividade, e uma 

queda mais acentuada ainda nos gastos, que depois continuaram menores, mas 

com um leve aumento após esta curva de adaptação. Tal comportamento dos 

gastos puderam ser avaliados em itens como no consumo total de água, que caiu 

pela metade em 2020, mas em 2021 apresentou uma leve taxa de aumento, ainda 

se mantendo bastante abaixo, o mesmo comportamento se deu em chapas para 

impressão, consumo de papel, consumo de papel reprográfico, correios, e tinta para 

impressão. 

Os itens que não apresentaram esta queda mais brusca na considerada curva 

de aprendizagem, foram a energia elétrica, possivelmente por que seu maior volume 

se dá em manutenção de máquinas que permaneceram ligadas, como os 

computadores, que precisam estar conectados a energia para disponibilizar acesso 

remoto, e também seguiram a mesma lógica gastos com telefonia fixa, café, 

unidades de água mineral, e gastos com impressões. 

 

5.2 Análise das exceções 

 
Associada à redução do volume de colaboradores nas instalações do órgão 

houve queda em todos os itens avaliados, com uma exceção: o gasto com telefonia 

móvel. Esta pode ser considerada uma exceção relativa já que no mês anterior 
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houve uma queda brusca que resultou em aumento virtual de 938% (novecentos e 

trinta e oito por cento) quando, neste mês de aparente aumento, os gastos estavam 

somente retornando ao valor médio dos meses mais anteriores. 
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6 PERCEPÇÃO DOS GESTORES 

 

6.1 Pesquisa de clima organizacional de 2020 

 
A pesquisa de clima organizacional de 2020, realizada em outubro daquele 

ano em todas as Unidades do Senado Federal pelo Serviço de Saúde Ocupacional e 

Qualidade de Vida no Trabalho - vinculado à Secretaria de Gestão de Pessoas e à 

Diretoria-Geral da Casa -, incluiu o tema do teletrabalho, devido ao atual contexto de 

realização dessa modalidade durante a pandemia de COVID-19. 

Nessa pesquisa, foram observados, nas assertivas de teletrabalho, dentro da 

dimensão de gestão de pessoas, índices de favorabilidade acima de 70% (setenta 

por cento). 

As três assertivas que tratavam do assunto continham uma escala de Likert, 

na qual os respondentes, poderiam escolher entre: “discordo totalmente”, “discordo”, 

“concordo” e “concordo totalmente”. Além dessas opções, era possível marcar: “não 

sei” e “não se aplica”. O índice de favorabilidade era a soma das respostas 

“concordo” e “concordo totalmente”. 

Para a assertiva “O teletrabalho está sendo positivo para mim”, o índice de 

favorabilidade foi de 77% (setenta e sete por cento). 

Para a assertiva “O teletrabalho está sendo positivo para minha Secretaria”, 

também, o índice de favorabilidade foi de 77% (setenta e sete por cento). 

Por fim, para a assertiva “O teletrabalho tem contribuído para a produtividade 

do meu setor, o índice de favorabilidade foi de 73% (setenta e três por cento). 

Observa-se, a partir desses dados, que a maioria dos servidores do Senado 

Federal percebe vantagens para si mesmos e para a Instituição, com a implantação 

do novo modelo. 

A mesma pesquisa fez uma categorização dos comentários abertos relativos 

ao teletrabalho que receberam durante a pesquisa. 

Os quatro principais temas de comentários positivos foram o aumento da 

produtividade e da motivação (21% dos respondentes), a melhoria na saúde e 

qualidade de vida (12% dos respondentes), a sugestão de manutenção do modelo 

após o final da pandemia de COVID-19 (10% dos respondentes) e as condições de 

trabalho (6% dos respondentes).  
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Por outro lado, os quatro principais temas de comentários negativos sobre o 

mesmo assunto foram as condições de trabalho (5% dos respondentes), a 

sobrecarga (3% dos respondentes), a adaptação inicial e o relacionamento (3% dos 

respondentes em cada item). 

Como se depreende dos resultados, houve comentários positivos em número 

semelhante aos negativos com relação às condições de trabalho. Cabe ressaltar que 

é comum que as pessoas tenham que preparar um espaço na própria residência 

para realização do trabalho na modalidade home office. Além disso, há diferenças 

pessoais que podem resultar em uma melhor adaptação ou não a essa modalidade. 

 

6.2 Percepção dos gestores 

 
A presente pesquisa foi realizada mediante comunicação prévia via WhatsApp 

e telefonema, nessa ordem. Imediatamente em seguida foi enviado o questionário 

por e-mail. As questões foram remetidas mesmo àqueles que não atenderam a 

ligação mas receberam a mensagem pelo aplicativo.  

 Foram contatados 12 (doze) diretores e 2 (dois) coordenadores de áreas 

administrativas estratégicas para o Senado Federal, preferencialmente, das 

Secretarias que tiveram sua produtividade avaliada ou de acordo com a 

conveniência, totalizando 14 (catorze) possíveis respondentes. Desses, 8 (oito) 

atenderam ao convite para o preenchimento do questionário. Os demais não 

enviaram as respostas às questões. A todos foram garantidos o anonimato e a não 

divulgação da Diretoria, Secretaria ou Coordenação que dirigem. A pesquisa teve, 

portanto, caráter qualitativo. No apêndice deste estudo, encontram-se as questões 

enviadas. 

 A pesquisa de satisfação dos colaboradores do Senado Federal com o 

teletrabalho coletou dados pessoais e opiniões dos respondentes (doravante 

identificados por letras de A a H) acerca do que perceberam em suas equipes 

durante os primeiros 18 (dezoito) meses desde que a instituição determinou, por 

meio dos Atos do Presidente do Senado n.º 2, 3 e 4/2020 e do Ato do Primeiro-

Secretário n.º 2/2020, a adoção do teletrabalho como forma de reduzir a 

disseminação do novo coronavírus entre seus colaboradores, independentemente 

do vínculo empregatício.  
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Observou-se entre os respondentes que três (3) eram do sexo feminino e 

cinco (5) do masculino (questão 2). E que as respectivas equipes estavam 

exercendo o trabalho remoto (questão 5). Entretanto, em resposta à aferição da 

medida em que as equipes aderiram a esse modo laboral (questão 6), os gestores 

A, E, F, G e H assinalaram que a maior parte de seus colaboradores aderiram ao 

teletrabalho, mas não a totalidade. Já o gestor C informou que metade da equipe 

estava em home office. Os gestores A, B e D atestaram que todos em suas equipes 

aderiram ao modelo. 

 Em resposta à questão 7, os gestores verificaram da seguinte forma a 

percepção das vantagens pessoais das equipes com o advento do teletrabalho no 

Senado Federal (cada respondente deveria assinalar 3 entre as 8 opções 

colocadas): 

 

- Flexibilidade do horário de trabalho (A, B, C, D, E, G, H); 

- Maior tempo de convívio familiar (A, B, F,); 

- Mais tempo para projetos pessoais (D, E); 

- Mais tempo para o lazer (E); 

- Mais tempo para praticar atividades físicas (sem marcações); 

- Autonomia para organizar melhor o modo de trabalhar (B, C, D, F, G, H); 

- Redução nos gastos com vestuário, transporte, alimentação etc (A, F, G, H); 

- Redução do cansaço e/ou do estress (C). 

 

 Verifica-se, portanto, a prevalência da flexibilidade no horário de trabalho -

assinalada sete vezes - a autonomia para organizar melhor o modo de trabalhar - 

apontada seis vezes - e a redução nos gastos com vestuário, transporte, 

alimentação etc - quatro marcações - como as três vantagens pessoais mais 

percebidas pelas equipes consultadas. 

 Já em relação às vantagens do teletrabalho para a Instituição, percebidas 

pelas equipes (questão 8), os gestores colocaram da seguinte forma (cada 

respondente deveria assinalar 3 entre as 8 opções colocadas): 

 

- Maior motivação dos colaboradores (A, B, C, D, E); 

- Aumento da produtividade (C, D, H); 

- Estímulo à criatividade dos colaboradores e das equipes (F); 
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- Redução do absenteísmo (A, E, G, H); 

- Criação de ferramentas ou de soluções tecnológicas para o teletrabalho (B, 

F); 

- Simplificação de processos e tarefas (G); 

- Melhor comunicação entre os colaboradores das equipes (C, D): 

- Redução dos gastos com eletricidade, água, telefone, material de 

expediente, café etc (A, B, E, F, G, H). 

 Observa-se, então, a redução dos gastos com insumos - apontada seis vezes 

- a maior motivação dos colaboradores - cinco marcações - e a redução do 

absenteísmo - quatro vezes - como as vantagens para o Senado mais percebidas 

pelas equipes.       

 Quanto à melhoria ou não na qualidade de vida dos colaboradores com o 

advento do teletrabalho em razão da pandemia (questão 9), os gestores 

responderam de forma unânime, entre as quatro alternativas oferecidas: perceberam 

ganhos nesse quesito na maior parte dos servidores. 

 Na questão 10, em relação à comunicação tendo os gestores como 

emissores das mensagens (por qualquer meio disponível) e os colaboradores como 

receptores, quatro dos entrevistados (A, D, F, H) afirmaram que conseguem se 

comunicar facilmente com as respectivas equipes todo tempo, e os outros quatro (B, 

C, E, G) disseram que têm êxito na comunicação com seus times a maior parte do 

tempo durante o teletrabalho, entre as cinco opções de resposta. 

 Já em relação à comunicação partindo dos colaboradores para os gestores 

(questão 11), cinco respondentes (A, C, D, F, H) disseram recebê-la todo tempo e os 

outros três a maior parte do tempo, também entre cinco opções possíveis. 

 Concernente à distribuição de tarefas de maneira fácil (questão 12), seis 

dirigentes informaram consegui-lo todo tempo (A, B, C, D, F, H). Os outros dois (E, 

G) disseram ter sucesso na distribuição de tarefas a maior parte do tempo. E quanto 

à percepção de aumento significativo no volume de trabalho das respectivas equipes 

(questão 13), seis chefes assinalaram que sim, notadamente (A, C, G, H); um 

coordenador respondeu que sim, mas não significativamente (F); e três outros 

dirigentes disseram que não, o volume de demandas/tarefas permaneceu o mesmo 

(B, D, E). 

 No que diz respeito ao acompanhamento da execução do trabalho pelas 

equipes (questão 14), os gestores A, D e F afirmaram que conseguem realizá-lo 
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todo tempo, com facilidade. Quatro gestores (B, C, G, H) disseram fazer o 

acompanhamento a maior parte do tempo, com facilidade. Já o gestor E declarou 

conseguir supervisionar facilmente a equipe às vezes. E em relação à 

disponibilidade das chefias para auxiliar seus colaboradores em teletrabalho caso 

haja necessidade (questão 15), os gestores A, B, D, E e F assinalaram estar 

disponíveis todo tempo. Os chefes C, G e H, a maior parte do tempo. 

 A questão 16 tratou da frequência dos conflitos entre os colaboradores e/ou 

desses com as chefias durante o trabalho remoto. O gestor E verificou que conflitos 

entre os colaboradores e/ou entre colaboradores e chefias diminuíram. Os gestores 

A, C, D, F e H disseram que os conflitos entre os colaboradores e/ou entre 

colaboradores e chefias não aumentaram nem diminuíram. E os respondentes B e G 

não souberam dizer.   

 Sobre a ingerência política nas questões técnicas (questão 17), o gestor E 

acredita que diminuiu. Cinco chefes (A, C, D, F, H) responderam que a ingerência 

política nas questões técnicas permaneceu a mesma. Os gestores B e G não 

souberam dizer. 

 Na questão 18, a avaliação dos gestores sobre a colaboração do teletrabalho 

na mitigação da falta de pessoal no Senado. Os gestores C, D, E, F, G, H 

responderam que sim, o teletrabalho atenua a falta de recursos humanos. A e B 

acreditam que não, o problema se faz sentir mesmo durante este período. 

 E, por último, a questão 19 verificou a preferência dos gestores entre o 

teletrabalho e a atividade presencial quando a pandemia estiver controlada. Houve 

unanimidade para a adoção de um modelo híbrido, que combine o trabalho remoto 

com o presencial. 
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7 CONCLUSÃO 
 

O trabalho remoto, no contexto da atual pandemia de COVID-19, foi uma 

alternativa encontrada por muitas organizações para manter a continuidade de suas 

atividades, especialmente, enquanto a circulação de pessoas foi restrita. 

No Senado Federal, sua implementação, que já vinha em pequena escala, em 

algumas unidades, por meio dos Planos de Gestão, tomou uma maior proporção, a 

partir da obrigatoriedade para alguns grupos de servidores, e a preferência, sempre 

que possível, para os demais, além da disponibilização de meios tecnológicos a 

todos, oriundas dos Atos do Presidente n.º 2, 3 e 4/2020 e do Ato do Primeiro-

Secretário n.º 2/2020. 

A análise da produtividade mostrou que a produção nas unidades estudadas 

se manteve a mesma ou foi ampliada, mesmo com o consumo de menos recursos, 

conforme Ramos, 2020, o que atende ao princípio constitucional da eficiência na 

Administração Pública (Bergue, 2010). 

Por sua vez, a análise dos custos operacionais mostrou que, em geral, 

sofreram redução oriunda do teletrabalho, conforme aduz Ramos, 2020.  

Por fim, a análise da percepção dos gestores e dos colaboradores mostrou 

que ambos percebem melhorias na qualidade de vida dos trabalhadores, bem como 

em sua motivação. 

Assim, a partir dos itens analisados, pode-se qualificar como vantajosa para a 

Instituição a experiência observada na implantação do teletrabalho para a maioria 

dos colaboradores. Cabe ressaltar, entretanto, que, devido às limitações desta 

pesquisa, a decisão quanto à sua utilização de maneira definitiva deve passar pela 

análise, caso a caso, das especificidades de cada unidade da Casa Legislativa. 

Ademais, há que se considerar o custo social de tal medida: por exemplo, 

centenas de famílias do Distrito Federal e entorno dependem da renda de 

trabalhadores terceirizados, responsáveis por atividades que, com a diminuição da 

circulação pelos prédios do Senado Federal, necessitariam, provavelmente, de 

menos pessoas para executá-las. Qualquer análise quanto à possibilidade de tornar 

definitivo o trabalho remoto deverá observar, além dos números, esta situação fática.  

Além disso, devem ser considerados os fatores estressores presentes nessa 

modalidade em cada Unidade, bem como para cada trabalhador. 
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 Outros questionamentos que surgem são questões como: 

- Como se estabelecer critérios adequados a especificidade de cada setor para se 

definir métricas, possibilitando então o modelo de gestão por resultados; 

-Como otimizar ainda mais o uso dos recursos, aumentando a economia; 

-Como cuidar da saúde mental dos trabalhadores; 

-Como distribuir o trabalho de forma equânime; 

-Como manter a equipe coesa e integrada no modelo remoto de trabalho.  

 

7.1 Limitações da pesquisa 

 
A análise de vantagens e desvantagens do teletrabalho em uma instituição 

como o Senado Federal envolve variáveis que abrangem toda a magnitude da 

Instituição. 

Não foi feita análise ampla de custos. Apenas dos que estavam disponíveis 

no sistema. Outros custos como combustíveis, manutenção de veículos etc., que 

não estavam com os dados disponíveis, não foram considerados. 

O teletrabalho foi estudado em um contexto muito peculiar de pandemia e 

isolamento social. Neste caso, caberia estudo posterior após a fase crítica atual, 

quanto à satisfação dos servidores, estresse, outras vantagens e desvantagens. 

Da mesma forma, definir métricas de produtividade é um desafio, pois 

depende do tipo de atividade executada em cada unidade legislativa ou 

administrativa. Tal desafio limita a capacidade de mensurar a produtividade. As 

métricas utilizadas neste estudo foram baseadas nas informações disponíveis e 

servem apenas para uma comparação histórica das unidades com elas mesmas. 
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9 APÊNDICE 

 

9.1 QUESTIONÁRIO 

 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES DO SENADO 
 

Pesquisa de satisfação dos colaboradores do Senado Federal com o 
teletrabalho 

 

 Olá. 

 Estamos convidando-o(a) a participar voluntariamente de uma pesquisa sobre 

o nível de satisfação dos colaboradores com o teletrabalho em sua Coordenação, 

Secretaria ou Diretoria. As informações coletadas servirão para a elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos colegas servidores David Varchavsky, 

Hevelyn Ferreira, João Batista Campos e Kauê Tissot, alunos do MBA em Gestão de 

Pessoas no Setor Público promovido pela Universidade de Brasília (UnB) no âmbito 

do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) em parceria com o 

Senado Federal. A orientação do trabalho é do Prof. Caio Costa. 

 Nenhum(a) participante será identificado(a). Os dados serão utilizados 

exclusivamente para fins acadêmicos e analisados em grupo. Não há respostas 

certas ou erradas, mas é importante que reflitam fidedignamente a sua opinião, 

coletada de forma anônima e voluntária, enfatizamos. Colocamo-nos à disposição 

para eventuais esclarecimentos pelo e-mail varcha@senado.leg.br. 

  

 Obrigado! 

 

Questionário: 

 

Termo de aceitação 

1 - Você concorda em responder esse questionário de forma voluntária? 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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Dados gerais do(a) respondente 

2 - Sexo: 

(   ) Feminino 

(   ) Masculino 

 

3 - Há quanto tempo trabalha no Senado: 

(   ) Até 5 anos   

(   ) Entre 6 e 10 anos   

(   ) Entre 11 e 15 anos 

(   ) Entre 16 e 20 anos   

(   ) Entre 21 e 25 anos   

(   ) Entre 26 e 30 anos 

(   ) Entre 31 e 35 anos   

(   ) Acima de 36 anos   

 

4 - Há quanto tempo está no atual cargo diretivo: 

(   ) Há menos de 1 ano  

(   ) Entre 1 e 2 anos   

(   ) Entre 3 e 5 anos   

(   ) Entre 6 e 10 anos 

(   ) Há mais de 10 anos   

 

 

 

Sobre teletrabalho 

5 – Sua equipe exerce o teletrabalho? 

(   ) Sim 

(   ) Não (nesse caso, suas respostas serão analisadas até aqui. Obrigado 

pela participação!) 

 

6 - Em que medida? 

(   ) Toda a equipe 

(   ) A maior parte da equipe 
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(   ) Metade da equipe 

(   ) A menor parte da equipe 

 

7 - Como ocupante de cargo diretivo, que vantagens do teletrabalho você 

acredita que sua equipe, em geral, considera mais importantes no âmbito pessoal? 

Assinale apenas três. 

(   ) Flexibilidade do horário de trabalho  

(   ) Maior tempo de convívio familiar 

(   ) Mais tempo para projetos pessoais (aprender música, um idioma ou outra 

atividade)  

(   ) Mais tempo para o lazer 

(   ) Mais tempo para praticar atividades físicas 

(   ) Autonomia para organizar melhor o modo de trabalhar 

(   ) Redução nos gastos com vestuário, transporte, alimentação etc 

(   ) Redução do cansaço e/ou do estresse 

 

 

 

8 - Como ocupante de cargo diretivo, que vantagens do teletrabalho para o 

Senado você avalia que sua equipe, em geral, considera as mais importantes? 

Assinale apenas três. 

 (   ) Maior motivação dos colaboradores (pelos benefícios assinalados ou 

outro motivo) 

(   ) Aumento da produtividade 

(   ) Estímulo à criatividade dos colaboradores e das equipes 

(   ) Redução do absenteísmo (afastamento/ausência do servidor por 

doença/outro motivo) 

(   ) Criação de ferramentas ou de soluções tecnológicas para a realização do 

teletrabalho 

(   ) Simplificação de processos e tarefas 

(   ) Melhor comunicação entre os colaboradores das equipes 

(   ) Redução dos gastos com eletricidade, água, telefone, material de 

expediente, café etc 
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9 – Como ocupante de cargo diretivo, você avalia que o teletrabalho contribui 

para melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores? 

(   ) Sim, na totalidade 

(   ) Sim, na maior parte deles 

(   ) Sim, mas na menor parte deles 

(   ) Não 

 

10 – Com o teletrabalho, você consegue se comunicar facilmente com sua 

equipe? 

(   ) Todo tempo 

(   ) A maior parte do tempo 

(   ) Às vezes 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

 

11 – Com o teletrabalho, sua equipe consegue se comunicar facilmente com 

você? 

(   ) Todo tempo 

(   ) A maior parte do tempo 

(   ) Às vezes 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

 

12 - Como ocupante de cargo diretivo, com o teletrabalho você consegue 

distribuir tarefas à sua equipe com facilidade? 

(   ) Todo tempo 

(   ) A maior parte do tempo 

(   ) Às vezes 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

 

13 - Como ocupante de cargo diretivo, você percebeu aumento significativo 

de demandas/tarefas direcionadas à sua equipe com o teletrabalho? 

(   ) Sim, notadamente  
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(   ) Sim, mas não significativamente 

(   ) Não, o volume de demandas/tarefas permaneceu o mesmo 

 

 

 

 

15 - Como ocupante de cargo diretivo, com o teletrabalho você consegue 

acompanhar a execução das tarefas com facilidade? 

(   ) Todo tempo 

(   ) A maior parte do tempo 

(   ) Às vezes 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

 

16 - Como ocupante de cargo diretivo, com o teletrabalho você está 

disponível para auxiliar seus colaboradores em caso de necessidade? 

(   ) Todo tempo 

(   ) A maior parte do tempo 

(   ) Às vezes 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

 

17 – Como ocupante de cargo diretivo, você considera que com o 

teletrabalho: 

(   ) os conflitos entre os colaboradores e/ou entre colaboradores e chefias 

aumentaram 

(   ) os conflitos entre os colaboradores e/ou entre colaboradores e chefias 

diminuíram 

(   ) os conflitos entre os colaboradores e/ou entre colaboradores e chefias 

não aumentaram nem diminuíram 

(   ) não sei dizer 

 

18 - Com o teletrabalho, você acredita que: 

(   ) a ingerência política nas questões técnicas aumentou 
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(   ) a ingerência política nas questões técnicas diminuiu 

(   ) a ingerência política nas questões técnicas permaneceu a mesma 

(   ) não sei dizer 

 

19 - Como ocupante de cargo diretivo, você considera que o teletrabalho 

colabora para mitigar a falta de pessoal no Senado? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sei dizer 

 

20 - Quando a pandemia estiver controlada, e sem considerar outros fatores 

externos que possam surgir, qual das alternativas você gostaria de ver adotada 

como ocupante de cargo diretivo no Senado? 

(   ) Manutenção do teletrabalho 

(   ) Retomada do trabalho presencial 

(   ) Adoção de um modelo híbrido, que combinasse o teletrabalho com o 

presencial 

(   ) Não sei dizer 

 

 

Agradecemos por sua participação!  

 

 

 

 

 

 

*          *          *          *          * 


