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INTRODUÇÃO: 

A presente pesquisa se propõe entender os desafios enfrentados pela comunidade UNICAMP 

frente ao contexto do trabalho remoto durante a pandemia da COVID-19, tendo como escopo de 

pesquisa sobre os servidores do órgão da Universidade: a Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA). 

O presente estudo é derivado das investigações realizadas no interior de uma Cooperação Técnica 

Internacional, chamada Behavioral Change Initiative (BCI), firmada entre o Laboratório de Estudos do 

Setor Público da Unicamp (LESP/FCA) e a CLOO (Behavioral Insights Unit). 

O objetivo da pesquisa é avaliar se a percepção sobre produtividade e bem-estar dos 

colaboradores pode ser influenciada por fatores comportamentais e contextuais da dinâmica de 

trabalho. Desse modo, espera-se que o estudo ajude a diagnosticar fatores e situações-chave que 

possam embasar iniciativas para promover o bem-estar dos colaboradores. 

METODOLOGIA:  

Por uma necessidade de uma avaliação mais ampla, a IC se expandiu para dois órgãos visando 

compreender os desafios enfrentados durante o trabalho remoto pelos colaboradores da DAC e da 

FCA/UNICAMP. No 

entanto, as análises 

serão devolvidas 

separadamente à FCA. 

Dessa forma, utilizou-se 

da elaboração de dois 

questionários através 

da plataforma  Google 

Forms, para avaliação 

 

Figura 1 - Dados de Aplicação Questionários – fonte: Elaboração Própria. 
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dos cenários de trabalho remoto integral, e o retorno presencial gradual, de acordo com o calendário de 

vacinação dos servidores  conforme a Figura 1. 

O estudo se baseia nos modelos de Job Demands-Resources (JD-R), que sugerem que as 

condições de trabalho, categorizadas em demandas e recursos de trabalho, afetam diretamente o 

bem-estar e o desempenho dos colaboradores: 

● DEMANDAS: aspectos físicos, psicológicos ou sócio-organizacionais do trabalho, que 

induzem as pessoas a se sentirem menos ativas, ocasionando esgotamento e 

comprometendo a saúde. 

● RECURSOS: aspectos físicos, psicológicos, sociais ou organizacionais do trabalho que 

reduzem as demandas do trabalho enquanto estimulam a motivação para o trabalho, 

o crescimento e o desenvolvimento pessoal. 

No presente estudo, as demandas foram categorizadas em três conjuntos: (i) conflito família-

trabalho; (ii) isolamento (falta de interação social); e (iii) distrações no ambiente de trabalho. Já 

os recursos foram estruturados em duas categorias: (i) autonomia e autoliderança; (ii) comunicação  

e  feedback. Como variáveis dependentes, o 

estudo analisa os impactos dos agrupamentos 

acima referidos sobre três agrupamentos que 

evidenciam a percepção dos colaboradores em 

relação ao seu bem-estar: (i) produtividade; 

(ii) satisfação; (iii) estresse das tarefas 

relativas ao trabalho. 

Com os dados do primeiro 

questionário (Q1) foi possível avaliar quais os 

fatores de demandas e recursos de trabalho 

mais colaboram para o impacto nas variáveis de bem-estar percebidas pelos colaboradores durante o 

teletrabalho. 

 Hipótese 1.A Existe uma relação negativa das variáveis de demandas de trabalho sobre 

produtividade e bem-estar durante o teletrabalho. 

Hipótese 1.B Existe uma relação positiva das variáveis de recursos de trabalho sobre 

produtividade e bem-estar durante o teletrabalho. 

Para isso, utilizou-se o modelo de regressão linear múltipla, sob a hipótese de que não haja 

relação, 𝛽1−5 = 0: 
                              (1) 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖  = 𝛼1 + 𝛽1𝑓𝑎𝑚𝑖  + 𝛽2𝑠𝑜𝑐𝑖  +  𝛽3𝑑𝑖𝑠𝑖   +  𝛽4𝑎𝑢𝑡𝑖   +  𝛽5𝑐𝑜𝑚𝑖  +  𝑒𝑖    

                            (2) 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑖  = 𝛼1 + 𝛽1𝑓𝑎𝑚𝑖  + 𝛽2𝑠𝑜𝑐𝑖  +  𝛽3𝑑𝑖𝑠𝑖   +  𝛽4𝑎𝑢𝑡𝑖   +  𝛽5𝑐𝑜𝑚𝑖  +  𝑒𝑖    
                            (3) 𝑠𝑡𝑟𝑠𝑖  = 𝛼1 +  𝛽1𝑓𝑎𝑚𝑖  + 𝛽2𝑠𝑜𝑐𝑖  +  𝛽3𝑑𝑖𝑠𝑖   +  𝛽4𝑎𝑢𝑡𝑖   +  𝛽5𝑐𝑜𝑚𝑖  +  𝑒𝑖   
 

em que: 

● prod, satis e strs representam os conjuntos de itens relativos à produtividade, satisfação 

e estresse, respectivamente. 

 

Figura 2 - Exemplos Retirados dos Questionários – fonte: Elaboração 
Própria. 
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● fam, soc e dis representam os conjuntos de itens relativos ao conflito família-trabalho, 

falta de interação social e distrações no ambiente de trabalho, respectivamente. 

● aut e com representam os conjuntos de itens relativos à autonomia e comunicação, 

respectivamente. 

● Sendo i cada resposta individual. 

Hipótese 1.C Existe uma diferença entre o padrão de respostas relativas às demandas de 

trabalho durante o teletrabalho segundo o gênero do respondente. Para isso, analisou-se a diferença de 

médias pelo Teste-t, sob a hipótese de que não haja diferença entre as médias de cada agrupamento 

por gênero  𝜇0 = 𝜇1, sendo 𝜇0 a média do gênero feminino e 𝜇1 a média do gênero masculino. 

Com os dados do segundo questionário é possível avaliar, no momento de regresso ao trabalho 

presencial, quais foram os principais benefícios e desafios encarados pelos respondentes durante o 

teletrabalho, bem como as principais preocupações que possuem sobre a volta ao trabalho presencial. 

Com isso, passou-se ao entendimento de quais fatores percebidos durante o teletrabalho podem ter 

maior impacto para a avaliação sobre essa experiência no momento de regresso ao trabalho presencial: 

Hipótese 2.A Existe um impacto positivo das variáveis de recursos de trabalho e impacto 

negativo das demandas de trabalho durante o teletrabalho sobre a avaliação posterior da experiência 

do teletrabalho como um todo.  

Hipótese 2.B Existe um impacto positivo das variáveis de produtividade e bem-estar e impacto 

negativo do estresse durante o teletrabalho sobre a avaliação posterior da experiência do teletrabalho 

como um todo. 

(1) 𝑖13_𝑞2𝑖  = 𝛼1 +  𝛽1𝑓𝑎𝑚𝑖  + 𝛽2𝑠𝑜𝑐𝑖  +  𝛽3𝑑𝑖𝑠𝑖   +  𝛽4𝑎𝑢𝑡𝑖   +  𝛽5𝑐𝑜𝑚𝑖  +  𝑒𝑖    
(2) 𝑖13_𝑞2𝑖  = 𝛼1 +  𝛽1𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖  + 𝛽2𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑖  +  𝛽3𝑠𝑡𝑟𝑠𝑖 +  𝑒𝑖   

em que: 

● i13_q2 representam o item 13 do Q2 sobre a concordância de cada respondente com a frase “A 

dinâmica de trabalho durante o período remoto foi bem-sucedida para a minha equipe” 

seguindo a escala de concordância de Likert.  

● Sendo i cada resposta individual. 

Hipótese 2.C Existe uma diferença entre o padrão de respostas relativas à preferência do 

teletrabalho versus presencial segundo o gênero do respondente. 

Para isso, analisou-se a diferença de médias pelo Teste-t, sob a hipótese de que não haja 

diferença entre as médias de cada grupo, 𝜇0 = 𝜇1, sendo 𝜇0 a média do gênero feminino e 𝜇1 a média 

do gênero masculino. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Resultados 1.A e 1.B Existe uma relação 

negativa das variáveis de demandas de trabalho 

e positiva das variáveis de recursos sobre 

produtividade e bem-estar: 

 

Figura 3 - Parâmetros de Regressões - fonte: Elaboração Própria 

Resultado 1.C Existe uma diferença entre o 

padrão de respostas relativas às demandas de 

trabalho relativa ao conflito família-trabalho 

segundo o gênero do respondente:

 

Resultado 2.A Existe um impacto positivo das 

variáveis de recursos de trabalho e impacto 

negativo das demandas de trabalho durante o 

teletrabalho sobre a avaliação posterior da 

experiência do teletrabalho como um todo.  

 

Resultado 2.C Existem diferenças significativas 

segundo o gênero do respondente para itens 

relativos à preferência do teletrabalho versus 

presencial sobre satisfação e gestão de tempo. 

Resultado 2.B Existe um impacto positivo das 

variáveis de produtividade e bem-estar e impacto 

negativo do estresse durante o teletrabalho sobre 

a avaliação posterior da experiência do 

teletrabalho como um todo. 

 

 

 

 

 

 

 
CONCLUSÕES: 

 

Figura 4 Diferença (Dif) encontradas entre os agrupamentos de gênero - 
fonte: Elaboração Própria 

 

Figura 6 - Diferenças (Dif) encontradas entre agrupamentos de gênero - 
fonte: Elaboração Própria 

 

Figura 5 - Parâmetros de Regressões sobre a Experiência de 
Teletrabalho 
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À medida que o teletrabalho se tornou uma nova realidade, as questões relativas à 

produtividade, à comunicação entre as equipes de forma digital, a conciliação da vida pessoal com 

as atividades profissionais e a maneira adequada de fornecer feedbacks entre as equipes tornaram-se 

desafios complexos.  

Os resultados indicam que existe uma relação negativa das variáveis de demandas de trabalho 

e positiva das variáveis de recursos de trabalho durante o teletrabalho sobre produtividade e bem-estar, 

estando em consonância com a literatura apreendida sobre a temática. Assim, espera-se que o estudo 

ajude a elevar o debate sobre novas dinâmicas de trabalho que possam contribuir para o bem-estar 

dos colaboradores e performance das equipes. 
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