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RESUMO 

Objetivo: Este trabalho objetivou conhecer a percepção de gestores da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre o teletrabalho e as possíveis 

mudanças organizacionais decorrentes da sua implementação. 

Metodologia: A pesquisa envolveu abordagem qualitativa e quantitativa de forma 

sequencial. Foi realizada a coleta de dados bibliográficos acerca do contexto de 

implementação do teletrabalho na Anvisa e aplicado, eletronicamente, questionário 

autoadministrado contendo questões acerca do perfil sociodemográfico e funcional 

dos gestores e a Escala de Atitudes Frente à Mudança adaptada ao contexto do 

Teletrabalho elaborada por Oliveira (2019), que agrupa percepções em três fatores de 

atitude: ceticismo, temor e aceitação. Os dados qualitativos reuniram documentos que 

tratam diretamente do teletrabalho na Anvisa e os dados quantitativos foram 

analisados por meio de estatística descritiva nos softwares SPSS e Microsoft Excel. 

Resultados: A análise bibliográfica demonstrou que a adoção do teletrabalho na 

Anvisa foi feita em fases. A análise dos dados quantitativos demonstrou que a maior 

parte dos gestores apresentou concordância de até 30% com o fator ceticismo, até 

60,7% com temor e de até 62,5% com aceitação. Em sua maioria, os gestores 

percebem incertezas, falta de comunicação e falta de treinamento para o contexto do 

teletrabalho na Anvisa.  

Limitações: Este trabalho foi limitado à Anvisa e apenas ao período de adoção do 

teletrabalho do final de 2016 até meados de 2020. Não foi possível isolar os resultados 

dos efeitos da percepção e do comportamento dos indivíduos em face do isolamento 

social e da pandemia de Covid-19. Esta pesquisa adotou metodologia descritiva e, 

portanto, não se buscou encontrar explicações para as percepções encontradas. 

Contribuições práticas: A Anvisa pode utilizar os resultados como ponto de partida 

para o aprimoramento de seu Programa de Gestão Orientada para resultados - no 

qual o teletrabalho está inserido. 

Contribuições sociais: O aprimoramento trabalho gerencial no setor público pode 

contribuir com a criação de maior valor público. 



 

Originalidade: A literatura acerca da adoção do teletrabalho na administração 

pública brasileira ainda é incipiente e com maior foco nas vantagens e desvantagens 

da modalidade para o teletrabalhador.  

 

Palavras-chave: Teletrabalho. Gestor. Atitudes frente à Mudança Organizacional. 

Categoria: Dissertação de mestrado/Artigo Original  



 

ABSTRACT 

Purpose: This study aimed to describe the perception of managers of the National 

Health Surveillance Agency (Anvisa) about telework and the possible organizational 

changes resulting from its implementation. 

Methodology: The research involved a qualitative and quantitative approach in a 

sequential manner. Bibliographic data were collected about the context of 

implementing telework at Anvisa. A self-administered questionnaire was electronically 

applicated, containing questions about the sociodemographic and functional profile of 

managers and the Scale of Attitudes Towards Change adapted to the context of 

Telework developed by Oliveira (2019), which clusters perceptions into three attitude 

factors: cynicism, fear and acceptance. The qualitative data gathered documents that 

deal directly with teleworking at Anvisa and the quantitative data were analyzed using 

descriptive statistics in the SPSS and Microsoft Excel software. 

Findings: The bibliographic analysis showed that the adoption of teleworking at 

Anvisa was done in phases. Analysis of the figures showed that most managers agreed 

of up to 30% with skepticism, up to 60.7% with fear and up to 62.5% with acceptance. 

Most of the managers perceived uncertainties, lack of communication and lack of 

training in the context of teleworking at Anvisa. 

Research limitations: This work was limited to Anvisa and only to the period of 

adoption of telework starting at the end of 2016 until mid-2020. It was not possible to 

isolate the results from the effects of the perception and behavior of individuals in the 

face of social isolation and the Covid-19 pandemic. This research adopted a 

descriptive methodology and, therefore, no attempt was made to find explanations for 

the perceptions found. 

Practical implications: Anvisa can use the results as a starting point for the 

improvement of its Results Oriented Management Program - in which telework is 

included. 

Social implications: Improving managerial work in the public sector can contribute to 

the creation of greater public value. 



 

Originality: The literature on the adoption of telework in the Brazilian public 

administration is still incipient and tends to focus on the advantages and disadvantages 

of the modality for teleworkers. 

 

Keywords: Telework. Manager. Attitudes towards Organizational Change. 

Paper category: Master's thesis / Original Article 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Como versa a metáfora do sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman (2001), o 

tempo presente é permeado de liquidez nas relações – incluindo aí as de trabalho. 

Para Bauman, a evolução do pensamento moderno trouxe demandas que ensejam 

um tempo de resposta cada vez menor, fazendo com que o homem moderno se 

concentre no progresso como um “desafio eterno” e já não mais como um processo 

que leva a um “estado de perfeição” no qual nenhuma mudança se faz necessária. 

Como parte de tal desafio, as organizações têm tentado adotar mecanismos 

para responder aos anseios gerados pelas novas realidades e aos cenários 

progressivamente mais dinâmicos. As mudanças organizacionais1 figuram como 

adaptações inovativas necessárias para a própria sobrevivência da organização 

(WOOD JR., 2009). 

Castells (2020) aponta para a transformação do trabalho a partir do 

desenvolvimento tecnológico da comunicação e dos sistemas de informação que vem 

transformando a sociedade. Em sua análise sobre a transição do industrialismo para 

a Era Informacional2, o autor destaca que as organizações passaram por 

transformações econômicas, institucionais e tecnológicas a fim de conferir flexibilidade 

da produção e do gerenciamento. Nesta premissa, inserem-se os processos 

diferenciais de flexibilização do trabalho.  

Em linha com o abordado por Castells, Rosenfield e Alves (2011) destacam o 

teletrabalho como emblema do trabalho flexível realizado em contexto informacional. 

Segundo as autoras, o teletrabalho pode ser definido, em linhas gerais, como “trabalho 

 

1 Com base na definição de Lima e Bressan (2003) as mudanças organizacionais podem ser 
compreendidas, em suma, como qualquer alteração que caracteriza a organização como um todo 
(como pessoas, trabalho, cultura etc.) que impacta negativa ou positivamente os resultados da 
organização. Uma discussão mais detalhada acerca da teoria de mudança organizacional será 
apresentada na seção referente ao referencial teórico. 
 
2 Castells (2020, p. 135) designa o termo “informacional” para se referir a um dos aspectos da nova 
economia global que se desenvolveu no final do século XX. Na visão do autor, a produtividade e a 
competitividade de uma organização passaram a ter uma relação de dependência com sua capacidade 
de “gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada em conhecimentos”.  
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à distância com utilização de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC)3”. 

Entretanto, as autoras também destacam o teletrabalho como “elemento das 

mudanças organizacionais estratégicas que apontam novas formas de trabalho 

flexível sustentadas por TIC” e, nesse sentido, apontam para o impacto dessas 

mudanças organizacionais quanto às formas de controle: 

O teletrabalho, por sua prática à distância e, muitas vezes, solitária, poderia 

indicar formas mais diluídas de controle sobre o processo e o produto do 

trabalho. No entanto, essa prática propiciou o desenvolvimento de outras 

formas de controle externo sobre o trabalho, como monitoramento eletrônico 

e por resultados (exigências e metas atingidas monitoradas pela entrega de 

relatórios periódicos), tarefas pré-estruturadas (de aplicação de parâmetros e 

ações preestabelecidas) e, em alguns casos, criação dependente (trabalho 

de equipe, tomada de decisão final feita pela hierarquia). (ROSENFIELD; 

ALVES, 2011, p. 217 e 218) 

Essa interpretação também está presente no artigo de Costa (2005), o qual 

discorre sobre a necessidade das organizações, ao implementar o teletrabalho, 

adotarem formas flexíveis de controle à distância e ampliarem a autonomia dos 

indivíduos. Neste contexto, os indivíduos em teletrabalho atuam como 

empreendedores de si, denotando uma característica contemporânea: o 

individualismo. 

Cabe ressaltar que, em paralelo ao indivíduo que entra em teletrabalho, está o 

gestor ao qual este indivíduo está subordinado. Pyöriä (2011) pontua que as atitudes 

de gestão constituem causa principal de resistência à mudança, principalmente devido 

à cultura tradicional de gestão. Segundo o autor, essa cultura tradicional possui um 

traço constante: a relutância de gestores em renunciarem seu poder.  

Especificamente quanto ao teletrabalho, Pyöriä (2011) destaca que sua 

implementação tem sido relativamente lenta justamente devido à cultura tradicional 

de gestão, uma vez que é patente a necessidade de a gestão abdicar do controle do 

“como” e do “por quanto tempo” os funcionários trabalham e concentrar-se em seu 

desempenho. 

 

3 As TIC se referem às tecnologias de informação e comunicação que atuam como meio pelo qual 
dados são transmitidos, como telefones, telefones celulares, computadores, notebooks, internet etc.   
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Em pesquisa com gestores de teletrabalhadores4, Nogueira e Patini (2012) 

identificaram vários desafios para a gestão e para as relações de trabalho. Dentre 

esses desafios, destaca-se a dificuldade em selecionar um indivíduo com perfil 

totalmente adequado à flexibilidade e à autonomia decorrentes do teletrabalho e que, 

simultaneamente, seja profundo conhecedor da atividade. Essa dificuldade enseja que 

o gestor tenha a incumbência de orientar o subordinado quanto ao desenvolvimento 

de habilidades e competências necessárias ao teletrabalhador. 

Diante do exposto, infere-se que o teletrabalho não é uma modalidade de 

trabalho que pode se inserir em uma organização sem demandar que essa passe por 

adaptações. Ainda, pode-se deduzir que o gestor assume papel importante na relação 

de trabalho que é alterada a partir da adoção do teletrabalho.  

A partir do que já foi apresentado tem-se que, por mudar as relações de 

trabalho e demandar rearranjos na organização, o teletrabalho pode ser interpretado 

como uma mudança organizacional com potencial impacto no comportamento dos 

indivíduos que compõem a organização, podendo culminar em apoio ou resistência 

por parte destes. Segundo Neiva e Paz (2007), tais aspectos precisam ser avaliados 

a partir de uma abordagem focada no processo cognitivo dos indivíduos, como 

componente da mudança organizacional.  

É a partir disso que Neiva, Ros e Paz (2005) apresentam três atitudes que são 

observadas em indivíduos de uma organização que passa ou passou por mudanças, 

a saber: ceticismo, temor e aceitação. Essas mesmas atitudes foram apontadas por 

Nery e Neiva (2015) como sendo influenciadoras das respostas comportamentais de 

apoio e resistência à mudança organizacional.  

Resgatando brevemente a discussão acerca do papel do gestor, Damanpour 

(1991) aponta que as atitudes dos gerentes frente à mudança organizacional têm 

impacto tanto na participação dos subordinados quanto no sucesso geral da mudança.  

 

4 No presente trabalho, o termo teletrabalhador é usado para indicar o indivíduo que trabalha na 
modalidade teletrabalho. Tal termo também é utilizado pelos autores Nogueira e Patini (2012) com o 
mesmo sentido.  
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É interessante observar que as investigações empíricas de Neiva, Ros e Paz 

(2005) e Nery e Neiva (2015) quanto às atitudes frente a mudanças foram realizadas 

tanto no setor privado quanto no setor público. 

Segundo Motta (2013, p. 87), a administração pública contemporânea 

evidencia a “necessidade de flexibilidade e da mentalidade da mudança cotidiana, dos 

resultados e do desempenho eficiente e eficaz das organizações públicas”, ligada ao 

interesse das partes interessadas.  

Ao considerar os processos de mudança organizacional especificamente no 

setor público, é imperioso destacar o contexto político e administrativo em que essa 

se dá, de modo a compreender melhor o ambiente em que os indivíduos estão 

inseridos. 

Nesse sentido, destacam-se as mudanças conduzidas na Administração 

Pública brasileira a partir da reforma gerencial iniciada em 1995 com o Plano Diretor 

da Reforma do Aparelho de Estado (PDRAE). Tais mudanças buscavam promover 

uma transição do modelo estritamente burocrático para gerencial, além de acabar com 

o clientelismo e o patrimonialismo. Assim, a reforma gerencial de 1995 priorizava a 

criação da possibilidade de a administração pública ter orientação para resultados, 

gestão pela qualidade, efetividade, eficiência e perfil regulador (BRESSER-PEREIRA, 

2000).  

É nesse contexto que são criadas as agências reguladoras no Brasil, incluindo 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), criada em 1999 como uma 

autarquia de regime especial com a finalidade de “promover a proteção da saúde da 

população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de 

produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária” (BRASIL, 1999).  

Em 2016, como parte da estratégia para cumprir com sua finalidade e ter mais 

eficiência para atender aos prazos da Lei nº 13.411/20165, a Anvisa estabeleceu um 

projeto-piloto, iniciando sua implementação do teletrabalho. A partir daí, a Anvisa 

estruturou o teletrabalho dentro do Programa de Gestão Orientada para Resultados 

 

5 A Lei nº 13.411, de 28 de dezembro de 2016, estabeleceu prazos para a manifestação da Anvisa 
quanto aos processos de registro e de alteração pós-registro de medicamentos. 
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(PGOR), que prevê a dispensa do controle de assiduidade para servidores que 

desempenhem atividades mensuráveis e consequente publicação de seus resultados 

em Diário Oficial da União (ANVISA, 2018).  

Nos relatórios gerenciais emitidos pela Anvisa de 2016 a 2019 é possível 

depreender que o PGOR alcançou resultados positivos na Agência, tendo sido 

observados ganhos de eficiência e retenção de talentos, por exemplo (ANVISA, 2017, 

2018, 2019, 2020). De maneira abrangente, também é levantada a preocupação de 

se estabelecer transparência no processo de avaliação e qualificação dos entregáveis 

(ANVISA, 2019). Contudo, nesses documentos, não há discussão acerca dos desafios 

enfrentados pela gestão no processo de teste, implementação, expansão e 

manutenção do PGOR. 

No setor público brasileiro a adoção do teletrabalho é um evento recente, 

remontando-se às duas últimas décadas, a partir da primeira experiência no setor 

público federal no ano de 2005. Seja por ainda não haver muitos dados empíricos ou 

pela literatura brasileira acerca desse tema ser incipiente, ainda há muito o que 

explorar no contexto brasileiro (FILARDI; CASTRO; ZANINI, 2020; LEITE; LEMOS; 

SCHNEIDER, 2019; LEPLETIER; CRUZ, 2018; OLIVEIRA; PANTOJA, 2018). 

O teletrabalho ganhou maior notoriedade no cenário atual, no qual houve uma 

recomendação abrupta de isolamento social devido à pandemia de Covid-19, causada 

pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, levando milhares de servidores brasileiros a 

trabalhar de forma remota desde o mês de março de 20206.  

A adoção do teletrabalho de forma repentina e não planejada também 

aconteceu na Anvisa, o que acarretou a ampliação da experiência de teletrabalho para 

várias áreas da Agência7, uma vez que a Portaria Anvisa nº 325/2020 estabeleceu a 

entrada obrigatória em trabalho remoto para servidores do grupo de risco definido pelo 

Ministério da Saúde, para pessoas com sintomas relacionados à doença e cuidadores 

 

6 Segundo dados do Ministério da Economia apresentados em julho de 2020, 63% da força de trabalho 
(357.767 servidores) da Administração Pública Federal estava em regime de teletrabalho (GOVERNO, 
2020).   
 
7 Especificamente na Anvisa, segundo informações de 19 de agosto de 2020, aproximadamente 45% 
da força de trabalho (750 servidores) estava em regime de teletrabalho exclusivamente devido à 
pandemia de Covid-19, segundo os critérios definidos na Portaria Anvisa nº 325/2020. 
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de suspeitos ou infectados. Ainda, abriu-se a possibilidade da adoção do trabalho 

remoto para responsáveis por crianças em idade escolar ou inferior, enquanto durar a 

suspensão das atividades educacionais nas redes de ensino e para coabitantes de 

pessoas com doenças crônicas. 

Após analisar o cenário da economia financeira gerada nos meses em que o 

teletrabalho tem sido adotado em virtude da pandemia, o Governo Federal ampliou o 

incentivo ao teletrabalho na recentemente publicada Instrução Normativa nº 65, de 30 

de julho de 2020 que resolve em seu art. 5º: 

Art. 5º As atividades que possam ser adequadamente executadas de forma 

remota e com a utilização de recursos tecnológicos serão realizadas 

preferencialmente na modalidade de teletrabalho parcial ou integral. 

(BRASIL, 2020a. grifo nosso) 

Essa realidade, de certa maneira, inicia uma nova fase do teletrabalho no setor 

público brasileiro. Com mais organizações públicas em teletrabalho, haverá a 

necessidade de discutir e operacionalizar a gestão dessa mudança organizacional. 

Essa necessidade irá se deparar com a expressão tímida da quantidade de 

estudos que avaliam o teletrabalho em organizações públicas brasileiras (LEITE; 

LEMOS; SCHNEIDER, 2019), a qual pode estar relacionada à tendência de se utilizar 

os mecanismos de supervisão dos trabalhos mediante o controle físico do trabalhador 

e baseado numa lógica de quantidade de horas trabalhadas, sem analisar ou medir 

os resultados e entregas que deveriam ser estipuladas para cada trabalhador.    

Diante do cenário inédito de expansão da adoção do teletrabalho, da escassez 

de pesquisas em organizações públicas brasileiras e da sinalização do papel das 

atitudes dos gestores no sucesso do teletrabalho o presente estudo busca responder 

à seguinte pergunta: qual é a percepção dos gestores da Anvisa sobre o 

teletrabalho e as mudanças organizacionais que podem ocorrer devido à sua 

implementação? 

Para tal, a percepção dos gestores será analisada com base nas atitudes 

definidas por Neiva, Ros e Paz (2005), tendo o teletrabalho como o motor das 

mudanças organizacionais na Anvisa que serão objeto de investigação no presente 

estudo.  

Esta pesquisa foi estruturada em cinco sessões. 
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A primeira seção tem o enfoque de fornecer a contextualização do problema e 

da pergunta de pesquisa que orientará a condução de todas as sessões 

subsequentes. Também é apresentado o objetivo geral da pesquisa, em conjunto com 

os objetivos específicos.  

A justificativa quanto à relevância do tema, e as limitações que continuem a 

moldura de enquadramento do estudo também serão apresentadas nesta primeira 

seção, de modo a esclarecer os contornos e alcances pretendidos. 

A partir daí, na segunda seção, serão apresentados os fundamentos teóricos 

pertinentes ao tema, incluindo os conceitos necessários para compreender o 

teletrabalho à luz da teoria sobre mudança organizacional e, simultaneamente, o papel 

do gestor neste cenário. Na mesma seção, é incluída a teoria quanto às atitudes frente 

à mudança organizacional, a qual é necessária para compreensão da abordagem 

metodológica a ser utilizada. Ainda, será apresentado, em linhas gerais, o cenário das 

mudanças sociais, do trabalho e no contexto da administração pública brasileira.  

Já na seção 3, será detalhado o percurso metodológico utilizado para 

responder ao problema de pesquisa. Nesta seção será apresentado o contexto de 

implementação do teletrabalho na Anvisa, organização estudada no presente 

trabalho, a seleção da amostra e como o instrumento de coleta de dados foi adaptado, 

aplicado e tratado para a análise.    

Serão apresentados os resultados obtidos na seção 4, com a percepção dos 

gestores participantes em relação ao teletrabalho.  

Finalmente, são apresentadas as considerações finais na seção 5, contendo 

pontos relevantes, a conclusão da pesquisa, as recomendações para a organização 

estudada e apontamentos para estudos futuros. 

 

1.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em conhecer a percepção de gestores 

da Anvisa sobre o teletrabalho e as possíveis mudanças organizacionais decorrentes 

da sua implementação. 
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1.2. Objetivos específicos 

 

A fim de alcançar o objetivo geral os seguintes objetivos específicos foram 

estabelecidos: 

1. Descrever o contexto de adoção do regime de teletrabalho na 

organização alvo da pesquisa; 

2. Identificar a percepção dos gestores frente à implementação da 

modalidade teletrabalho na organização. 

 

1.3. Justificativa 

 

Conforme já exposto anteriormente, este trabalho visa contribuir para a 

compreensão da percepção dos gestores em face da mudança organizacional 

decorrente da adoção da modalidade teletrabalho. Assim, busca-se gerar dados 

empíricos, no contexto brasileiro, acerca do impacto do teletrabalho em gestores do 

setor público e dessa maneira contribuir para a literatura nacional acerca do tema.  

Esse subsídio pode figurar como de relevância social uma vez que tal 

conhecimento coopera para a gestão das pessoas no setor público ao fornecer 

informação para que a organização possa atingir seus objetivos e desempenhar seu 

papel na entrega de valor público8. 

Do ponto de vista institucional, este trabalho visa a ser um insumo para 

avaliação, ajuste e tomada de decisão acerca do teletrabalho na organização 

participante.  

 

 

8 A teoria da criação de valor público foi proposta por Mark H. Moore em 1995 na obra “Creating Public 
Value: Strategic Management in Government”. Segundo Moore, o propósito do trabalho gerencial no 
setor público consiste na criação de valor público. Por sua vez, o valor público pode ser entendido, em 
suma, como o que é percebido pelos receptores do setor público como possuindo valor. (BENINGTON; 
MOORE, 2011; MARTINS, 2019; MOORE, 1995).   
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1.4. Delimitação do estudo 

 

A investigação do presente estudo será realizada apenas em uma organização. 

Portanto, este trabalho está circunscrito ao caso a ser apresentado, considerando a 

implementação do teletrabalho nessa organização a partir da instituição da 

experiência-piloto de teletrabalho em 28 de novembro de 2016 até setembro de 2020.  

Esclarece-se que, como a coleta de dados será em um único ponto, ela refletirá 

apenas as percepções deste ponto no tempo e referentes à instituição específica. 

Ainda, pontua-se que a investigação será realizada em um momento que 

confere variáveis externas que a metodologia utilizada não é capaz de isolar, a saber, 

os efeitos da percepção e do comportamento dos indivíduos em face do isolamento 

social e da pandemia de Covid-19, que pode gerar uma maior aceitação das 

circunstâncias de adoção do teletrabalho em função da pandemia e isolamento social.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.  Mudança organizacional 

 

Armenakis e Harris (2009), ao analisarem suas pesquisas sobre mudança 

organizacional desenvolvidas durante 30 anos, afirmam categoricamente que 

“nenhuma organização já esteve imune de implementar mudanças organizacionais” 

(livre tradução)9. 

Como introduzido na seção anterior, as mudanças organizacionais são 

necessárias para a adaptação e sobrevivência das organizações nos cenários 

dinâmicos dos tempos atuais (WOOD JR., 2009). De modo a responder às mudanças 

contemporâneas, Guimarães e Medeiros (2003) pontuam que as organizações 

dependem de sua capacidade em implementar “formas flexíveis de gestão” para terem 

sucesso. 

 A mudança organizacional, como aponta Wood Jr. (2009) e Bergue (2014), 

consiste em um tema complexo que se apresenta de formas diversas, incluindo 

processos adaptativos e inovações estruturais e gerenciais.  

Multifacetada e complexa, a mudança organizacional já foi definida de diversas 

formas. Buscando reunir os conceitos com maior prevalência e expressividade na 

literatura, Bruno-Faria (2003) definiu mudança organizacional como: 

Qualquer alteração, planejada ou não, ocorrida na organização, decorrente 
de fatores internos e/ou externos à mesma, e que tenha algum impacto nos 
resultados e/ou nas relações entre as pessoas no trabalho (BRUNO-FARIA, 
2003, p. 128).   

 

Com essa definição, a autora buscou incluir alterações de quaisquer tipos, 

focando no impacto que elas têm nas organizações, positivo ou não, especificamente 

quanto aos resultados e às relações interpessoais.  

 

9 Em inglês: No organization has ever been immune from implementing organizational changes. 
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Lima e Bressan (2003), ampliaram o conceito de mudança organizacional, 

contemplando a definição de Bruno-Faria (2003) e de outros autores que se 

dedicaram ao tema, culminando na seguinte definição: 

Mudança organizacional é qualquer alteração, planejada ou não, nos 
componentes organizacionais – pessoas, trabalho, estrutura formal, cultura – 
ou nas relações entre a organização e seu ambiente, que possam ter 
consequências relevantes, de natureza positiva ou negativa, para a eficiência, 
eficácia e/ou sustentabilidade organizacional (LIMA; BRESSAN, 2003, p. 25). 

 

A organização pode ser interpretada como um sistema em que há 

congruência10 entre seus componentes. Dentre tais componentes, estão o trabalho, 

as pessoas, as estruturas formais e informais, a tecnologia e a estratégia 

organizacional. Em um processo de mudança organizacional é necessário manter a 

congruência em face da alteração dos componentes. Ainda, é preciso considerar que 

as mudanças não ocorrem somente nos componentes internos da organização, mas 

também no ambiente em que ela está inserida, com o qual a congruência também se 

faz necessária (WOOD JR, 2009).  

Com base nesses conceitos, as mudanças na organização podem ser 

pensadas a partir dos seus possíveis impactos no comportamento dos indivíduos. 

Wood Jr. (2009, p. 7) ao citar Herzog (1991), afirma que a mudança organizacional 

“engloba alterações fundamentais no comportamento humano, nos padrões de 

trabalho e nos valores em resposta a modificações ou antecipando alterações 

estratégicas, de recursos ou de tecnologia”. 

Para Porras e Robertson (1992), a relação dos indivíduos com o processo de 

mudança configura uma relação de dependência, na qual o comportamento dos 

indivíduos modula o comportamento organizacional, conforme pode ser observado no 

seguinte trecho:  

Mudança no comportamento dos membros da organização é a essência da 
mudança organizacional e, além disso, qualquer mudança de sucesso irá 
persistir sobre longo tempo somente se, em resposta às mudanças nas 
características organizacionais os membros alterarem seu comportamento no 
trabalho de maneira apropriada (PORRAS; ROBERTSON, 1992, apud LIMA; 
BRESSAN, 2003).   

 

10 Wood Jr. (2009) afirma que o termo congruência se baseia no trabalho de Nadler et al. (1994, 1998) 
e pode ser definido como o grau em que as necessidades, demandas, estruturas e os objetivos de um 
determinado componente da organização atendem ao outro componente.  
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De modo análogo, o conhecimento acerca das variáveis subjetivas da mudança 

organizacional – como o contexto em que a mudança é desenvolvida e a percepção 

do indivíduo impactado por ela – é apontado por Hughes (2011) como ponto essencial 

para a investigação do sucesso ou insucesso das mudanças. 

Ao considerar que as mudanças são implementadas por indivíduos em um 

determinado contexto, faz-se necessário ponderar como eles são afetados e afetam 

o processo de mudança. Nesse sentido, Armenakis e Harris (2009) afirmam que 

entender os motivos que levam as pessoas a apoiarem ou não as mudanças 

organizacionais, pode fornecer insights11 acerca das melhores práticas para conduzi-

las.  

Ainda segundo os mesmos autores, o sucesso de uma mudança está ligado à 

influência do contexto interno da organização, o qual, por sua vez, influencia as 

crenças, as intenções, as atitudes e os comportamentos dos colaboradores 

(ARMENAKIS; HARRIS, 2009).  

 

2.1.1. Atitudes frente à mudança organizacional 

 

Em um processo de mudança organizacional, os indivíduos precisam 

desenvolver novos comportamentos de modo a responder às novas necessidades 

ocasionadas pela mudança. É a partir dessa premissa que as atitudes dos indivíduos 

se inserem nos estudos sobre mudanças organizacionais. As atitudes figuram como 

agregadores das cognições, afetos e comportamentos que são desenvolvidos pelos 

indivíduos, constituindo-se como fatores preditores que influenciam o modo de agir. 

Assim, as atitudes podem ter impacto na resposta de engajamento e apoio ou de 

resistência às mudanças (NEIVA; PAZ, 2012; PANTOJA; NEIVA, 2010). 

Em outras palavras, as atitudes predispõem as ações dos indivíduos de modo 

que são o conjunto das percepções de julgamento positivas e negativas, dos 

 

11 O termo insights, pode ser considerado neste trabalho como a compreensão de um problema ou 
situação (livre tradução). 
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sentimentos e das intenções passadas ou futuras quanto a um objeto (PANTOJA; 

NEIVA, 2010).  

Em sua meta-análise sobre fatores determinantes e moderadores das 

inovações organizacionais, Damapour (1991) aponta que a atitude gerencial frente à 

mudança está positivamente relacionada ao sucesso desta, além de influenciar a 

adoção da mudança por parte dos subordinados.  

Desta feita, é possível considerar as atitudes apresentadas pelos indivíduos, 

em especial aqueles que atuam como gestores, como um dos componentes da 

análise de uma mudança organizacional. 

Nesse sentido, Neiva e Paz (2005) elaboraram um instrumento de análise das 

atitudes frente a mudanças organizacionais em que os indivíduos podem apresentar 

três atitudes em um processo de mudança organizacional: aceitação, temor  e 

ceticismo.  

A aceitação constitui a atitude positiva em relação ao processo de mudança, 

enquanto o temor e o ceticismo são atitudes de espectro negativo ou de oposição. A 

atitude de temor engloba a presença de incertezas e o temor de perder poder e 

benefícios, enquanto a atitude de ceticismo caracteriza-se pelo descrédito e pela não 

colaboração dos indivíduos (NEIVA; PAZ, 2012). 

A pesquisa de Neiva e Paz (2012) aponta que a presença de atitudes de 

aceitação e a inexistência de atitudes de temor podem atuar como antecedentes 

favoráveis para programas de mudança organizacional, impulsionando seu sucesso e 

evitando aflições.  

Entretanto, ressalta-se que a presença de atitudes negativas não significa que 

a mudança terá insucesso certo e garantido, mas que essas atitudes podem ser 

utilizadas como feedback e podem levar à observância de aspectos que não haviam 

sido abordados ainda no processo de mudança, podendo auxiliar na correção do 

curso de implementação da mudança (BOUCKENOOGHE, 2010). 



29 

Segundo Neiva et al. (2012), as atitudes dos indivíduos também estão 

relacionadas ao contexto da mudança12 de modo que, a depender de como o contexto 

da mudança é percebido pelo indivíduo, ele pode desenvolver uma atitude positiva ou 

negativa.  

Os autores identificaram que indivíduos que interpretam as experiências com 

mudanças anteriores de forma positiva e percebem maior planejamento e preparo 

tendem a demonstrar menor ceticismo e maior aceitação. Indivíduos que percebem 

maior risco e impacto da mudança apresentam atitude de temor. Já quando há 

percepção de menor risco e impacto, a atitude de aceitação é maior (NEIVA et al., 

2012). 

 

2.1.2. Mudanças organizacionais na Administração Pública brasileira 

 

Segundo Castells (2020, p. 560 e 561) vivemos em uma sociedade arranjada 

em redes, na qual a informação atua como “principal ingrediente”. Nessa sociedade 

informacional, de acordo com o autor, os fluxos de informação entre as redes 

continuem o “encadeamento básico de nossa estrutura social”. 

Wood Jr. (2009, p. 5-6), ao citar o trabalho de autores como Naisbitt e 

Aburdene, Peter Drucker e Quinn Mills, afirma que na sociedade informacional o 

capital humano se torna o recurso mais importante e valorizado das organizações, 

favorecendo o desaparecimento da burocracia e dos controles. Deste modo, haveria 

a substituição da organização de comando e controle para a “organização de 

especialistas baseada em informação”. Entretanto, superar o tradicional modelo 

hierárquico que se organiza em torno das linhas de comando e controle seria 

justamente o maior desafio de transformação das organizações. 

 

12 Aqui, contexto da mudança pode ser entendido como as circunstâncias da mudança, tais como as 
condições externas e internas à organização, presentes no processo de mudança. Um exemplo de 
contexto externo são os avanços tecnológicos ou as disposições legais. Por sua vez, o contexto interno 
se concentra na própria organização, como sua estrutura ou cultura organizacional ou ainda a 
experiência com mudanças anteriores (ARMENAKIS; BEDEIAN, 1999; NEIVA et. al., 2012). 
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Com base nas metáforas desenvolvidas por Gareth Morgan, Wood Jr. (2009, 

p. 11) aponta três imagens de simplificação para abordar a forma com que as 

organizações conduzem mudanças: 

• Organizações como máquinas: baseiam-se no modelo de produção 

taylorista-fordista e na burocracia weberiana, com foco em velocidade, 

precisão e eficiência, rigidez na divisão de tarefas, supervisão hierárquica e 

detalhamento de regras;  

• Organizações como organismos: têm base na relação da organização com 

seu meio, buscando harmonia entre estratégia, estrutura, tecnologia e 

dimensões humanas; 

• Organizações como cérebros: buscam desenvolver capacidades de 

aprendizado, auto-organização e conectividade. 

 

Wood Jr. (2009, p. 13) cita o levantamento histórico publicado por Araújo em 

1982, no qual as mudanças organizacionais conduzidas no contexto da administração 

pública brasileira foram feitas predominantemente de forma mecanicista ao alterar 

estruturas, procedimentos e cargos, colecionando insucessos quanto ao atingimento 

de objetivos visto que não procuraram se adaptar ao contexto cambiante em que as 

organizações públicas estão inseridas. 

Damapour (1991) destaca que a presença de um alto nível de controle externo, 

que é característico em organizações do setor público, inibe a delegação de 

autoridade e reforça a adoção de controles burocráticos formais, inibindo por 

consequência a inovação gerencial. 

No sentido de promover uma ruptura com os modelos patrimonialistas e 

burocráticos, durante os anos 1990, Luis Carlos Bresser-Pereira liderou o debate 

sobre a reforma estatal após a redemocratização brasileira, criando o PDRAE que, 

dentre seus objetivos, pretendia implantar uma “administração gerencial” no Brasil, a 

partir da condução de uma reforma administrativa (BRASIL, 1995b; BRESSER-

PEREIRA, 2000; COSTA, 2008) 

A reforma proposta apoiou-se na redefinição do papel do Estado, que deixa de 

ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social, para se tornar seu 

promotor, coordenador e regulador, com estruturas descentralizadas. Assim o objetivo 
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era que, aliada à profissionalização, a administração pública se tornasse gerencial, 

flexível e eficiente, voltada para resultados e para a cidadania (BRESSER-PEREIRA, 

2000; COSTA, 2008). 

O texto do PDRAE afirma claramente que a transição do modelo burocrático 

para uma administração pública verdadeiramente gerencial só seria possível se, além 

das reformas legais se conduzisse mudanças organizacionais e culturais no sentido 

de diminuir a desconfiança e a necessidade de controle rígido e formal dos processos 

a priori. Seria necessária, então, a mudança do status quo, passando a valorizar a 

autonomia e o controle a posteriori dos resultados (BRASIL, 1995b). 

De forma a ilustrar o exposto até aqui, a Figura 1 demonstra o racional adotado 

por Martins e Marini (2010) que envolve a necessidade de alinhamento diante das 

transformações características da contemporaneidade para que, segundo os autores, 

haja efetividade da gestão pública. 

Figura 1 - O contexto de transformação e a necessidade de alinhamento 

 

Fonte: Martins e Marini (2010, p. 14)  

 

2.2. Teletrabalho 

 

A transformação do trabalho, segundo Castells (2020), se dá em virtude da 

interação das TIC com o ambiente institucional das organizações nos contextos social 

e político. 
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Ao contrário do movimento em direção à socialização da produção 

característico da era industrial, Castells (2020, p. 326) afirma haver uma tendência 

nas sociedades informacionais de “individualização do trabalho no processo de 

trabalho”. Tal processo, segundo o autor, é mediado tanto pela tecnologia da 

informação quanto pela concorrência global, de modo que as organizações se 

reorganizam para adotar uma administração com tarefas descentralizadas, trabalho 

individualizante e coordenação interativa em rede e em tempo real.  

O autor afirma que, no bojo dessa discussão, os indivíduos tendem a serem 

mais flexíveis e multitarefas e o próprio trabalho é transformado pelo avanço 

tecnológico das TIC. Nesta nova realidade há adoção de formas de trabalho flexíveis 

e quebra da separação entre a jornada de trabalho e os tempos dedicados à família e 

ao próprio indivíduo (CASTELLS, 2020).  

Martin Carnoy, conforme citado por Castells (2020, p. 326), define quatro 

elementos em que há adoção de padrões flexíveis de trabalho: jornada de trabalho, 

estabilidade no emprego, localização e contrato social entre patrão e empregado13. 

Assim, o desenvolvimento das TIC14 deu base para uma transformação do tempo e 

do espaço, trazendo simultaneidade às relações sociais a despeito da localização 

física em que estas se dão (CASTELLS, 2020).  

É no contexto de flexibilização do trabalho que se insere a discussão acerca do 

teletrabalho. Dentre os primeiros registros de estudos sobre o tema, está o trabalho 

de Nilles, no qual apresenta-se o termo telecommuting, cunhado pelo autor em 1973, 

para se referir à substituição do trajeto ao trabalho pelo uso de telecomunicações 

 

13 Nas formas flexíveis de trabalho, a jornada de trabalho não está restrita às tradicionais 40 horas 

semanais; não há a estabilidade garantida e o trabalho é regido por tarefas; além do local de trabalho 
tradicional, adiciona-se as formas integrais ou parciais de trabalho em casa, em trânsito ou em outra 
empresa subcontratada; o contrato social não se baseia mais na garantia de direitos, treinamento e 
padronização de salários pelo patrão ou lealdade e disposição para realizar horas extras por parte do 
empregado (CASTELLS, 2020). 
 

14 O progresso tecnológico referenciado por Castells (2020) diz respeito ao desenvolvimento de TIC 

com expressão a partir dos anos 1970, especialmente nos Estados Unidos. Segundo o autor, o avanço 
na utilização dessas tecnologias pode ter relação com a cultura de liberdade, inovação e 
empreendedorismo dos campi universitários norte-americanos ainda na década de 1960. A difusão 
desse ideal em outros países, mediada pela interação da tecnologia, da economia global, teceu 
consequências sociais diversas que, desde então, levaram ao desenvolvimento global de inovações 
tecnológicas. Entretanto, Castells (2020) ressalta que não há “determinismo tecnológico”, mas que a 
“sociedade é a tecnologia” e deve ser interpretada em conjunto com suas tecnologias.  
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(NILLES, 1988). Tal substituição, segundo o autor, poderia ser parcial ou total, com 

ou sem o uso de computadores. 

Rosenfield e Alves (2011), em definição mais recente, afirmam que o termo 

teletrabalho designa uma modalidade de trabalho realizada remotamente sendo um 

“elemento das mudanças organizacionais estratégicas que apontam novas formas de 

trabalho flexíveis” amparadas pela utilização de TIC.  

Messenger e Gschwind (2016) propõem uma nova estrutura de análise sobre 

o termo teletrabalho, dividindo-o em três gerações: Home Office, Mobile Office e 

Virtual Office15, as quais são marcadas pelas evoluções das TIC. 

Segundo os autores, a primeira geração de teletrabalho, situada nas décadas 

de 1970 e 1980, focava em diminuir a ida do trabalhador ao escritório central da 

empresa para evitar consumir diversas horas com deslocamento nos grandes centros 

urbanos. Como a tecnologia à época se concentrava em computadores e linhas 

telefônicas fixas, o teletrabalho possibilitava algum nível de descentralização, 

aproximando o trabalhador de sua residência. 

Na segunda geração, iniciada na década de 1990, com o surgimento de 

notebooks com acesso sem fio à internet e telefones celulares o trabalho não 

precisava mais estar restrito a um local físico pré-determinado, podendo ser realizado 

a partir de qualquer local. A partir do início do século XXI inicia-se a terceira geração, 

na qual, com a expansão da internet, uso de smartphones, armazenamento em nuvem 

etc., o trabalho se mistura a outras áreas da vida com “conectividade onipresente” e 

um grande volume de informações (MESSENGER; GSCHWIND, 2016).  

É nesse contexto de transformação que, nas últimas cinco décadas, a adoção 

do teletrabalho demonstrou diversas vantagens e desvantagens, tendo impacto para 

tanto para as organizações, quanto para os indivíduos. 

Aderaldo, Aderaldo e Lima (2017) pontuam que a relação das organizações 

com a adoção da modalidade de teletrabalho pode ser vantajosa para aquelas que 

necessitam – ou, ao menos, desejam – diminuir custos em suas sedes. Ademais, a 

 

15 Em tradução livre, poderiam ser considerados em língua portuguesa: Trabalho em Casa, Trabalho 
Móvel e Escritório Virtual. O termo Home Office parece ser o termo estrangeiro mais conhecido e 
utilizado no Brasil.  
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organização que se propõe a utilizar TIC na disponibilização do teletrabalho pode 

conseguir o aumento do controle da organização sobre os colaboradores, uma vez 

que estes precisam apresentar resultados. Mesmo o teletrabalho sendo uma forma 

flexível de trabalho, os autores afirmam que os teletrabalhadores podem desenvolver 

habilidades e competências como autonomia, disciplina e confiabilidade, gerando 

aumento de dedicação e produtividade do trabalhador. 

Os mesmos autores trazem dados de estudos que apontam que não existem 

apenas benefícios e economias na adoção do teletrabalho e que o custo-benefício da 

manutenção deste regime não pode ser desconsiderado. Neste sentido, os autores 

afirmam ser preciso incluir na avaliação de implementação e continuidade da 

modalidade aspectos como: 

• a mudança de cultura organizacional – incluindo o preparo de lideranças 

capacitadas para lidar com a gestão de colaboradores à distância; 

• a alteração na estrutura organizacional – considerando que a organização 

vai precisar lidar com pelo menos duas modalidades distintas de trabalho: 

presencial e remota; 

• tecnologia – como notebooks, telefones celulares e softwares que permitam 

a comunicação, a integração do colaborador e o desenvolvimento de suas 

atividades; e 

• a seleção diferenciada dos recursos humanos – considerando que o 

despreparo da equipe que em regime de teletrabalho pode prejudicar o 

desempenho e a imagem da organização, não atingindo os objetivos 

incialmente vislumbrados. 

Leite, Lemos e Schneider (2019), em revisão da literatura, apontam que 

práticas de gestão adequadas atuam como condutores do teletrabalho. Os autores 

ressaltam, entretanto, que a gestão de pessoas no contexto do teletrabalho possui 

aspectos negativos e positivos. Dentre os aspectos positivos, o teletrabalho pode 

aumentar a retenção de pessoas e diminuir o absenteísmo, ao passo que, no espectro 

negativo, figuram as dificuldades de estabelecer as formas de controle de 

desempenho e de gerir equipes mistas (teletrabalhadores e trabalhadores 

presenciais). 
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No tocante ao preparo das lideranças, experiências no setor público americano 

apontam que é necessário conhecer e avaliar as preocupações dos gestores e 

fornecer treinamento tanto para gestores em como gerenciar teletrabalhadores, 

quanto para os teletrabalhadores em como serem geridos à distância. Ainda, a 

organização precisa desenvolver formas claras e efetivas de medir o desempenho e 

promover a cultura do controle por resultados – em substituição à presença física 

(OVERMEYER, 2011).  

Ao analisar os impactos positivos e negativos sobre o teletrabalho, a literatura 

nacional e internacional se concentra principalmente no teletrabalhador. É possível 

observar uma lacuna de conhecimento teórico e empírico sobre os impactos para os 

gestores. Essa lacuna é ainda maior quando o foco é no setor público. Considerando 

que a literatura aponta vantagens e desvantagens na adoção do teletrabalho, com 

destaque para os dados da iniciativa privada, fica evidente que o setor público, ao 

implementar esse regime precisa reunir esse conhecimento e, à luz de suas 

particularidades, delinear modelos com menos fragilidades (LEITE, LEMOS; 

SCHNEIDER, 2019).  

A maior expressão da literatura sobre o teletrabalho no setor público é 

estadunidense (LEITE; LEMOS; SCHNEIDER, 2019).  

Desde 2010, com o ato do então presidente Barack Obama há uma iniciativa 

federal nos Estados Unidos da América para incentivar, normatizar e prestar contas 

ao Congresso sobre as práticas de teletrabalho em todas as agências ligadas ao 

governo federal do país. O chamado The Telework Enhancement Act of 2010, dentre 

outros aspectos, visa fornecer uma estrutura para as agências federais aproveitarem 

melhor a tecnologia e maximizarem o uso do teletrabalho, descrever as 

responsabilidades e expectativas para orientação de políticas e relatórios de 

teletrabalho e apoiar os esforços das agências para atingir metas importantes, como 

recrutamento e retenção de uma força de trabalho produtiva (TELEWORK..., 2010). 

No Brasil, o Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995 trouxe a possibilidade 

da dispensa de controle de assiduidade de servidores da Administração Pública 

federal, a partir da realização de programa de gestão nos casos em que os resultados 

possam ser efetivamente mensuráveis. O referido decreto vincula essa possibilidade 
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à publicação em Diário Oficial da União (DOU) do teor do programa e do 

acompanhamento trimestral dos resultados (BRASIL, 1995a). 

O Decreto nº 1.590/1995 foi regulamentado por meio da Instrução Normativa 

nº 01, de 31 de agosto de 2018, a qual foi alterada pela Instrução Normativa nº 44, de 

10 de junho de 2020 e, mais recentemente, substituída pela Instrução Normativa nº 

65, de 30 de julho de 2020.  

A Instrução Normativa (IN) nº 1/2018, do então Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MPOG), estabeleceu as modalidades “teletrabalho”, 

“semipresencial” e “por tarefa” no programa de gestão de órgãos e entidades 

integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) (BRASIL, 

2018a). 

Em 2017 houve regulamentação do teletrabalho na Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) por meio da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 201716, possibilitando a 

inclusão dos empregados públicos nos programas de gestão feita pela IN nº 65/2020. 

Dentre as inovações suscitadas pela IN nº 65/2020, tem-se a orientação para 

que, caso as atividades possam ser realizadas remotamente com uso de TIC, estas 

sejam preferencialmente executadas em teletrabalho, como pode ser observado no 

trecho a seguir: 

Art. 5º As atividades que possam ser adequadamente executadas de forma 
remota e com a utilização de recursos tecnológicos serão realizadas 
preferencialmente na modalidade de teletrabalho parcial ou integral. 
§ 1º Enquadram-se nas disposições do caput, mas não se limitando a elas, 
atividades com os seguintes atributos: 
I - cuja natureza demande maior esforço individual e menor interação com 
outros agentes públicos; 
II - cuja natureza de complexidade exija elevado grau de concentração; ou 
III - cuja natureza seja de baixa a média complexidade com elevado grau de 
previsibilidade e/ou padronização nas entregas. (BRASIL, 2020a. grifo nosso) 

 

As primeiras experiências de teletrabalho no setor público brasileiro, todavia, 

foram conduzidas em 2005 pelo Serviço Federal de Processamento de Dados 

(SERPRO) e em 2009 pelo Tribunal de Contas da União (TCU) (LEPLETIER; CRUZ, 

2018).  

 

16 A Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 adiciona o capítulo II-A ao Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.  
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Ainda que a regulamentação do regime de teletrabalho pelo Poder Executivo 

de forma centralizada tenha acontecido somente em 2018 com a regulamentação 

trazida pela IN 1/2018, algumas Agências Reguladoras começaram a adotar a 

modalidade a partir de 201617, entre elas a Anvisa. 

 

2.2.1. O papel do gestor no teletrabalho 

 

Silva, Vieira e Pereira (2015) identificaram que gestores de teletrabalhadores 

têm, em essência, as mesmas competências que os gestores de trabalhadores 

presenciais. Entretanto, para o sucesso do teletrabalho, os autores apontam que é 

desejável que o gestor tenha ou desenvolva maiores habilidades de comunicação, 

empatia e de utilização de TIC, além de possuir um perfil mais flexível de gestão e 

focado em resultados.  

Segundo Pyöriä (2011) a causa principal de resistência à mudança, 

especialmente quanto ao teletrabalho, reside nas atitudes de gestão baseadas em 

uma lógica comando-controle da cultura tradicional de gestão, em que o gestor exerce 

poder sobre o funcionário. Assim, o autor destaca a necessidade de haver 

compartilhamento do poder exercido pela gestão com o funcionário, que se torna mais 

independente, de modo que o gestor não controla o trabalhador por meio do 

monitoramento de sua jornada de trabalho, mas sim, pelo monitoramento de seu 

desempenho. 

Day e Burbach (2011) recomendam que os gestores adotem uma abordagem 

de gestão mais colaborativa, na qual os teletrabalhadores são estimulados a gerenciar 

suas próprias atividades e os gestores assumem o papel de mentores, liderando por 

influência e fornecendo feedback18 frequente quanto ao desempenho dos 

subordinados. Os autores destacam que o feedback fornecido pelo gestor contribui 

 

17 Foi estabelecido o projeto-piloto do teletrabalho na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
por meio da Portaria nº 935, de 11 de julho de 2017; na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) por 
meio da Portaria nº 2.192, de 28 de junho de 2017 e na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) por meio da Portaria nº 2.170, de 25 de novembro de 2016. 
18 Feedback, em tradução livre, pode ser compreendido como informações sobre o desempenho de 
uma pessoa em uma tarefa.  
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para o aumento da motivação, da satisfação e do desempenho. Por outro lado, quando 

o feedback não é apresentado pelo gestor, mas sim por meios automáticos – como 

controles em hardwares ou softwares, é possível que haja perda de confiança e 

aumento da insatisfação dos subordinados, o que poderia diminuir os benefícios 

alcançados por um eventual aumento de desempenho19.    

Ainda de acordo com Pyöriä (2011), se teletrabalhadores e gestores souberem, 

desde o início, o que esperar, preparando-se para os desafios que acompanham a 

“nova cultura de trabalho” promovida pelo teletrabalho, a modalidade tem mais chance 

de não ser apenas uma experiência breve e fracassada.  

É preciso considerar que nas organizações em que a cultura se orienta pela 

lógica do comando-controle, os gestores que não tiveram contato com experiências 

de teletrabalho ou de gerenciamento virtual tendem a controlar excessivamente a 

atividade de seus subordinados em teletrabalho (DAY; BURBACH, 2011) 

Quanto ao papel do gestor que atua como chefe imediato em órgãos da 

administração pública a IN nº 65/2020 estabelece:  

Art. 25. Compete ao chefe imediato: 
I - acompanhar a qualidade e a adaptação dos participantes do programa de 
gestão; 
II - manter contato permanente com os participantes do programa de gestão 
para repassar instruções de serviço e manifestar considerações sobre sua 
atuação; 
III - aferir o cumprimento das metas estabelecidas bem como avaliar a 
qualidade das entregas; 
IV - dar ciência ao dirigente da unidade sobre a evolução do programa de 
gestão, dificuldades encontradas e quaisquer outras situações ocorridas, 
para fins de consolidação dos relatórios; e 
V - registrar a evolução das atividades do programa de gestão nos relatórios 
periodicamente. (BRASIL, 2020a) 

  

É possível observar que se espera do gestor do teletrabalho um envolvimento 

próximo tanto com as atividades desempenhadas quanto com o desenvolvimento do 

programa em si, o que evidencia o protagonismo da chefia imediata na adoção e na 

manutenção desta modalidade.  

 

19 Os autores baseiam esse racional nos trabalhos de Huang e Lai (2001), Weisband (2002) e Geister 
et al. (2005). 
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3 METODOLOGIA 

 

Esta seção busca versar sobre o percurso metodológico adotado, a fim de 

esclarecer o tipo da pesquisa, a caracterização da organização estudada, quais 

instrumentos foram utilizados para a coleta de dados e quais procedimentos foram 

aplicados a fim de analisar os dados coletados. 

Trata-se de pesquisa descritiva e aplicada, uma vez que pretende apresentar 

características de uma população ou de um fenômeno e que se concentrará na coleta 

de dados em uma organização, com foco pragmático de lhe ser útil no processo de 

aprimoramento de seu regime de teletrabalho (CRESWELL, 2007; VERGARA, 1998).  

A presente pesquisa busca atingir seu objetivo por meio da coleta de dados 

bibliográficos acerca do contexto de implementação do teletrabalho na organização 

estudada e da aplicação de escala quantitativa por questionário autoadministrado. 

Sendo assim, segundo Creswell (2007), essa pesquisa pode ser definida como uma 

pesquisa de métodos mistos, na qual são coletados e analisados dados qualitativos e 

quantitativos em um único estudo. 

Essa metodologia foi conduzida em duas fases de modo sequencial e 

concomitante, em que os dados qualitativos foram obtidos de forma anterior e paralela 

aos dados quantitativos e fizeram parte da elaboração e da discussão do questionário 

aplicado. Apesar de aumentar o tempo e a complexidade de elaboração e análise do 

estudo, a adoção de métodos mistos permite que haja melhor compreensão do objeto 

de estudo (CRESWELL, 2007).  

A abordagem qualitativa bibliográfica foi feita a partir da busca por documentos 

institucionais e estudos já publicados que relatam especificamente o contexto da 

implementação do teletrabalho na Anvisa. A escolha do método se deu devido à 

disponibilidade das informações, uma vez que estas já existiam quando da coleta 

realizada, não havendo interferência do pesquisador quanto aos dados existentes.  

 A escolha pela abordagem quantitativa por meio da aplicação de questionário 

online autoadministrado foi feita devido ao baixo custo, à facilidade de acesso, e à 

velocidade de análise dos dados, que são obtidos em formato que possa ser analisado 

em softwares estatísticos.  
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3.1. Caracterização da organização estudada 

 

A Anvisa, é uma agência reguladora pertencente à administração pública 

indireta federal criada por meio da Lei nº 9.782 de 26 de janeiro de 1999, possuindo 

independência administrativa devido à sua natureza autárquica especial, com atuação 

nacional e sede no Distrito Federal (BRASIL, 1999, 2019). 

A finalidade institucional da Anvisa, por definição legal é a de: 

[...] promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle 
sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços 
submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, 
dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de 
portos, aeroportos e de fronteiras (BRASIL, 1999). 

 

Segundo Piovesan e Labra (2007), o processo de construção da referida 

agência reguladora emergiu nos dois últimos anos da década de 1990 como “a melhor 

opção para responder técnica e politicamente” ao cenário de conscientização do valor 

estratégico da vigilância sanitária e da necessidade de resposta do Estado. Nesse 

contexto, de forma pioneira, a Anvisa constitui-se como a primeira agência reguladora 

brasileira na área social, uma vez que as agências reguladoras criadas antes dela 

concentravam-se em setores estratégicos da economia. 

 

3.2. Fase 1 – Abordagem qualitativa  

 

A pesquisa bibliográfica conduzida na primeira fase da investigação foi 

realizada de modo a obter documentos institucionais, elaborados pela Anvisa, e outros 

materiais publicados que descrevem aspectos de contexto de implementação e 

condução do teletrabalho na Anvisa. A pesquisa foi realizada entre os meses de março 

e setembro de 2020. 

  

3.2.1. Coleta dos documentos  
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Os documentos coletados foram publicados entre 2016 e 2020. Os documentos 

institucionais da Anvisa foram acessados por meio do Portal Eletrônico da Anvisa, do 

Boletim de Serviço20 e do Diário Oficial da União. 

Já a pesquisa dos demais materiais publicados foi realizada na base de dados 

EBSCO disponibilizada pelo Sistema de Bibliotecas da Fundação Getúlio Vargas e 

por meio do Google Acadêmico. 

Foram utilizados os termos “teletrabalho” no Portal eletrônico da Anvisa e no 

Boletim de Serviço e, concomitantemente, os termos “teletrabalho” e “Anvisa” ou 

“Agência Nacional de Vigilância Sanitária” no Diário Oficial da União, no EBSCO e no 

Google Acadêmico. 

 

3.2.2. Análise das informações 

 

O Quadro 1 sintetiza a caracterização dos documentos que foram considerados 

no estudo.  

Quadro 1 – Caracterização dos documentos considerados no estudo 

Documento Assunto Fonte 

Portaria Anvisa nº 2.170, 

de 25 de novembro de 

2016 

Regulamenta a experiência-piloto de 

teletrabalho no âmbito da Gerência-

Geral de Medicamentos e Produtos 

Biológicos da Anvisa. 

Diário Oficial da União 

Portaria Anvisa nº 

1.665/2017, de 02 de 

outubro de 2017 

Regulamenta o teletrabalho no 

âmbito da Anvisa Boletim de serviço 

Portaria Anvisa nº 

325/2020, de 27 de março 

de 2020 

Estabelece medidas para o 

enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo 

coronavírus, no âmbito da Agência 

Boletim de serviço 

 

20 O portal eletrônico da Anvisa é o sítio eletrônico utilizado pela Agência para comunicação com a 
sociedade e oferta de serviços. O Boletim de Serviço reúne as publicações administrativas da Anvisa. 
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Nacional de Vigilância Sanitária - 

Anvisa. 

Relatório de gestão do 

exercício de 2016 

Reúne os resultados obtidos pela 

Anvisa no ano de 2016. 

Portal eletrônico da Anvisa 

Relatório de gestão do 

exercício de 2017 

Reúne os resultados obtidos pela 

Anvisa no ano de 2017. 

Relatório de Gestão 2018 Reúne os resultados obtidos pela 

Anvisa no ano de 2018. 

Relatório de Gestão 2019 Reúne os resultados obtidos pela 

Anvisa no ano de 2019. 

Aguiar, Duarte e Souza  

(2019) 

Artigo intitulado: Teletrabalho na 

Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária e a 

inovação na anuência de importação 

de produtos para saúde 

Google Acadêmico 

Aguiar (2020) Dissertação para obtenção do grau 

de mestre intitulada: 

EBSCO 

Chagas (2020) Dissertação para obtenção do grau 

de mestre intitulada: 

Guimarães (2020) Dissertação para obtenção do grau 

de mestre intitulada: 

Vieira (2020) Dissertação para obtenção do grau 

de mestre intitulada: Serviço público 

à distância? Antecedentes e 

mecanismos que explicam o 

comprometimento de servidores em 

diferentes regimes de trabalho. 

Fonte: elaboração própria. 

A partir da interpretação da autora quanto às informações obtidas nos relatórios 

de gestão e atividades da Anvisa, foram elaboradas questões acerca da experiência 

do gestor com o teletrabalho, posteriormente incluídas no questionário aplicado na 

fase subsequente conforme demonstrado no Quadro 2 (ver página 46). 

As informações contidas nos documentos foram organizadas de modo a 

construir uma linha narrativa acerca do contexto do teletrabalho na Anvisa que será 

apresentado na seção de resultados e discussão (ver item 4). Foram analisados, no 

total, 12 documentos sendo que 7 deles referem-se a material institucional produzido 
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pela Anvisa e 5 deles são investigações empíricas que envolvem, em algum grau, o 

teletrabalho na Anvisa. 

Os trabalhos de Aguiar (2020), Chagas (2020) e Guimarães (2020) têm 

contribuições mais voltadas para a compreensão do papel do gestor no teletrabalho 

da Anvisa. Sendo assim, estes foram incluídos na discussão acerca dos resultados 

encontrados após a aplicação do questionário (ver item 4.2.2). 

 

3.3. Fase 2 – Abordagem quantitativa 

3.3.1. Caracterização geral da amostra 

 

Os cargos considerados como de gestão nessa pesquisa foram selecionados 

com base no atual regimento interno da Anvisa (BRASIL, 2018b), considerando que 

os ocupantes desses cargos podem exercer papel de chefia imediata: 

• Auditor; 

• Assessor-Chefe; 

• Diretor-presidente; 

• Diretor; 

• Diretor adjunto; 

• Gerente-Geral; 

• Procurador-Chefe; 

• Corregedor; 

• Gerente; 

• Coordenador; 

• Ouvidor; 

• Chefe de posto. 

 

Com base na pesquisa qualitativa, decidiu-se incluir na amostra os cargos 

desempenhados por chefes imediatos de postos de atuação da Anvisa localizados em 

PAF, ainda que esta decisão apresente risco de comprometer a homogeneidade da 

distribuição da amostra. Este risco deve-se ao fato de que os postos de PAF estão 

distribuídos em território nacional e, portanto, há realidades contextuais diferentes 

para cada um deles. 
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A lista dos ocupantes dos cargos foi obtida a partir dos dados abertos 

disponíveis no sítio eletrônico da Anvisa21 atualizados até 30/07/2020. Não foram 

incluídos os demais cargos em comissão ou cargos comissionados técnicos descritos 

no regimento interno por não representarem cargos de chefia. 

O formulário foi encaminhado para 340 pessoas, que correspondiam aos 

gestores identificados como titulares e como substitutos dos cargos selecionados para 

o estudo.  

Assim, a amostra foi não probabilística, selecionada por conveniência, a partir 

da disponibilidade dos participantes.  

 

3.3.2. Instrumento utilizado para a coleta de dados 

 

A fim de identificar as atitudes frente ao teletrabalho, foi utilizada a Escala de 

Atitudes Frente à Mudança adaptada ao contexto do Teletrabalho elaborada por 

Oliveira (2019) a partir da adaptação da Escala de Atitudes Frente à Mudança 

elaborada por Neiva et al. (2005) ao contexto das mudanças organizacionais 

relacionadas ao teletrabalho.  

Foi realizado um ajuste original na gradação das respostas, tendo em vista que 

a versão elaborada por Oliveira (2019) apresenta um viés de respostas positivas, já 

que exibe ao respondente quatro possibilidades positivas e apenas uma negativa. 

Assim, com o ajuste realizado, o questionário desta pesquisa passou a apresentar 

duas possibilidades de respostas positivas, duas de respostas negativas e uma neutra 

(ANTONIALLI; ANTONIALLI; ANTONIALLI, 2016). 

Assim, a escala utilizada é do tipo Likert de 5 (cinco) pontos de concordância, 

variando de “Discordo totalmente” a “Concordo totalmente”. 

Tanto a Escala de Atitudes Frente à Mudança original elaborada por Neiva et 

al. (2005), quanto a Escala de Atitudes Frente à Mudança adaptada ao contexto do 

Teletrabalho elaborada por Oliveira (2019) consistem em instrumento compostos de 

 

21 Consulta realizada por meio do endereço http://portal.anvisa.gov.br/cargos-em-comissao. 

http://portal.anvisa.gov.br/cargos-em-comissao
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três fatores: ceticismo, temor e aceitação, que, segundo suas autoras, agrupam as 

atitudes de indivíduos frente a mudanças organizacionais definidas por Neiva, Ros e 

Paz (2004) como: 

• Ceticismo: atitudes que englobam crenças e comportamentos 

negativos em relação aos processos de mudança, com ênfase no 

descrédito e na não-colaboração aos programas de mudança; 

• Temor: atitudes que retratam o medo da perda de poder, da perda de 

benefícios, bem como as incertezas vividas pelos membros da 

organização em situações de mudança; 

• Aceitação: atitudes que retratam uma avaliação sobre crenças e 

comportamentos positivos dos membros organizacionais em relação aos 

processos de mudança. 

 

Os dois primeiros fatores, ceticismo e temor, descrevem atitudes negativas e o 

fator aceitação descreve uma atitude positiva frente a mudanças organizacionais. 

A Escala de Atitudes Frente à Mudança original elaborada por Neiva et al. 

(2005), foi construída a partir de entrevistas com participantes de organizações 

brasileiras públicas e privadas que permitiram a identificação das três categorias 

citadas acima.  

A fim de investigar atitudes frente a mudanças relativas à implantação do 

teletrabalho em duas organizações públicas brasileiras, Oliveira (2019) adaptou e 

revalidou a Escala de Atitudes Frente à Mudança para que pudesse se adequar 

especificamente para o teletrabalho. 

A escala adaptada, que será utilizada na presente pesquisa, consiste em 16 

itens e utiliza os mesmos fatores da escala original, possuindo a estrutura apresentada 

na Tabela 1. 

Tabela 1 - Escala de Atitudes Frente à Mudança adaptada ao contexto do teletrabalho 

Item Cargas dos fatores 

1 2 3 
1. O teletrabalho piora a rotina de trabalho. ,830   
2. Na sua organização, a implantação do teletrabalho não dá certo. ,646   
3. O teletrabalho piora as relações de trabalho. ,713   
4. O teletrabalho gera insatisfação nas pessoas. ,578   
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5. O programa de teletrabalho visa somente atender a interesses 
políticos. 

,583   

6. As pessoas temem as incertezas geradas pela mudança decorrente da 
implementação do teletrabalho. 

 ,750  

7. Com o teletrabalho, o medo de perder direitos e benefícios gera 
resistência nas pessoas. 

 ,813  

8. Com o teletrabalho, as pessoas sentem medo de perder direitos e 
garantias na organização. 

 ,756  

9. Em sua organização, as pessoas sentem medo das mudanças 
ocasionadas pelo teletrabalho. 

 ,592  

10. A falta de informação sobre o teletrabalho gera mal-entendidos na 
organização. 

 ,522  

11. As pessoas deixam de aderir ao teletrabalho porque temem que haja 
alguma sobrecarga de trabalho. 

 ,570  

12. Com o teletrabalho, as pessoas temem alterar sua rotina de trabalho.  ,540  
13. Sua organização prepara os servidores para realizar o teletrabalho.   ,802 
14. As mudanças organizacionais costumam ser bem-sucedidas em sua 
organização. 

  ,575 

15. Sua organização se preocupa em oferecer ações de treinamento e 
capacitação para os teletrabalhadores. 

  ,757 

16. Na sua organização, as pessoas reagem de forma positiva às 
mudanças na forma de trabalhar ocasionadas pelo teletrabalho. 

  ,500 

Alfas de Cronbach 0,80 0,84 0,76 
Número de itens 5 7 4 

Fonte: Oliveira (2019). 

 

Deste modo, a primeira parte do instrumento consistiu na escala apresentada 

na Tabela 1. Considerando que os índices de alfa de Cronbach apresentados para os 

fatores são considerados adequados para o agrupamento dos itens (OLIVEIRA, 

2019), tem-se que os cinco primeiros itens foram alocados no fator 1 – ceticismo, os 

itens 6 (seis) a 12 (doze) compõem o fator 2 – temor e, por fim, os quatro últimos itens 

correspondem ao fator 3 – aceitação. 

Na segunda parte do instrumento foram incluídas questões quanto ao perfil 

sociodemográfico e funcional do respondente. Nas questões de identificação do perfil 

funcional foram adicionadas questões acerca da experiência do gestor como 

teletrabalhador e como gerente de teletrabalhadores, além de uma questão ao 

contexto em que o gestor gerencia teletrabalhadores. 

A estrutura final das questões quanto aos perfis sociodemográfico e funcional 

dos participantes estão descritas no Quadro 2. 

Quadro 2 - Questões quanto ao perfil sociodemográfico e perfil funcional presentes no questionário 
aplicado 

Perfil Questão 

Perfil Sociodemográfico Gênero 
Masculino 
Feminino 
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Prefiro não me identificar 
Idade 

Perfil Funcional Área de atuação 
Diretorias 
Finalística 
Meio 

Local de atuação 
Sede 
Posto Físico de PAF 
Posto Virtual de PAF 

Tempo de serviço na Anvisa 
Mais de 15 anos 
10 - 15 anos 
5 - 10 anos 
Menos de 5 anos 

Você já participou do programa de teletrabalho antes de se tornar 
gestor? 

Sim 
Não 

Gerencia teletrabalhadores diretamente? 
Sim 
Não 

 
Se sim: 
 
Há quanto tempo você gerencia servidores em teletrabalho? 

Mais de 3 anos 
2 - 3 anos 
1 ano 
Menos de 1 ano 
Só comecei a gerenciar teletrabalhadores após o início da 
pandemia de Covid-19 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O instrumento consolidado consistiu em texto com esclarecimento aos 

participantes quanto à pesquisa opção para o aceite quanto à participação e das 

seções já descritas (Tabela 1 e Quadro 2) e está disponível para consulta no 

APÊNDICE A – Questionário aplicado.  

 

3.3.3. Coleta de dados 

 

A Escala de Atitudes Frente à Mudança adaptada ao contexto do Teletrabalho 

foi aplicada para obter os dados sobre as percepções dos gestores da organização 

estudada frente à mudança organizacional no contexto do teletrabalho. 
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 Os dados foram obtidos por meio de participação voluntária e foi garantido o 

sigilo quanto à identidade dos participantes.  

A aplicação do instrumento foi feita por meio de questionário eletrônico criado 

na aplicação Microsoft Forms integrante do pacote Office 365, que permite aplicação 

online autoexplicativa e autoadministrada. 

 O questionário eletrônico foi enviado por meio de e-mail contendo convite e 

link para a pesquisa, mantendo-se disponível por 10 dias no total. O instrumento de 

coleta de dados foi encaminhado em 20 de agosto de 2020 aos gestores da Anvisa 

ocupantes dos cargos já especificados (ver item 3.3.1) e se manteve disponível aberto 

para participação por 7 dias. Posteriormente, o questionário foi reaberto em 30 de 

setembro de 2020, permanecendo aberto por mais 3 dias. 

 

3.3.4. Tratamento e análise de dados 

 

A fim de facilitar a análise dos dados quanto à distribuição dos fatores realizou-

se a renomeação dos fatores conforme descrito no Quadro 3. 

Quadro 3 - Estrutura de designação dos itens da Escala de Atitudes Frente à Mudança adaptada ao 
contexto do Teletrabalho, conforme distribuição por fator. 

Fator Item Descrição do item 

Ceticismo C1 O teletrabalho piora a rotina de trabalho 

C2 Na sua organização, a implantação do teletrabalho não dá certo 

C3 O teletrabalho piora as relações de trabalho 

C4 O teletrabalho gera insatisfação nas pessoas 

C5 O programa de teletrabalho visa somente atender a interesses políticos 

Temor T1 As pessoas temem as incertezas geradas pela mudança decorrente da 
implementação do teletrabalho 

T2 Com o teletrabalho, o medo de perder direitos e benefícios gera resistência nas 
pessoas 

T3 Com o teletrabalho, as pessoas sentem medo de perder direitos e garantias na 
organização 

T4 Em sua organização, as pessoas sentem medo das mudanças ocasionadas 
pelo teletrabalho 

T5 A falta de informação sobre o teletrabalho gera mal-entendidos na organização 

T6 As pessoas deixam de aderir ao teletrabalho porque temem que haja alguma 
sobrecarga de trabalho 

T7 Com o teletrabalho, as pessoas temem alterar sua rotina de trabalho 

Aceitação A1 Sua organização prepara os servidores para realizar o teletrabalho 
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A2 As mudanças organizacionais costumam ser bem-sucedidas em sua 
organização 

A3 Sua organização se preocupa em oferecer ações de treinamento e capacitação 
para os teletrabalhadores 

A4 Na sua organização, as pessoas reagem de forma positiva às mudanças na 
forma de trabalhar ocasionadas pelo teletrabalho 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Considerando que a Escala de Atitudes Frente à Mudança adaptada ao 

contexto do Teletrabalho consiste em uma escala Likert com níveis de concordância 

expressos qualitativamente, optou-se por transformá-los em respostas numéricas a 

fim de realizar algumas das análises estatísticas, conforme Quadro 4. 

Quadro 4 - Valores numéricos atribuídos e interpretações assumidas aos níveis de concordância da 
escala. 

Nível de concordância qualitativo Valor numérico atribuído Interpretação assumida 

Discordo totalmente 0 Discordância total 

Discordo um pouco 1 Discordância parcial  

Nem concordo nem discordo 2 Neutro 

Concordo um pouco 3 Concordância parcial 

Concordo totalmente 4 Concordância total  

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Escala de Atitudes Frente à Mudança adaptada ao contexto do teletrabalho 

por Oliveira (2019) é escala Likert de 5 pontos, ensejando a análise por soma dos 

construtos.  

Assim foi realizada a soma das respostas de cada respondente, para cada fator 

da escala. O mínimo valor de soma possível corresponde a 0, considerando que o 

respondente assinale “Discordo totalmente” em todos os itens do fator.  

Como a escala é composta por 5 níveis de concordância (de 0 a 4) e os fatores 

possuem diferentes quantidades de itens, o valor máximo possível é diferente para 

cada fator. Os valores máximos possíveis consideram o cenário em que o 

respondente classifique sua percepção da afirmativa de cada item do fator como 

“Concordo totalmente” equivalente ao valor 4, de modo que: 

• O valor máximo da soma para o fator ceticismo é de 20 – considerando 

a composição deste fator por 5 itens; 
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• O valor máximo da soma para o fator temor é de 28 – considerando a 

composição deste fator por 7 itens; 

• O valor máximo da soma para o fator aceitação é de 16 – considerando 

a composição deste fator por 4 itens. 

A análise dos dados foi feita de forma quantitativa, por meio do cálculo de 

estatísticas descritivas tais como frequências absoluta e relativa, medidas de 

tendência central (média, moda e mediana), de dispersão (desvio-padrão, análise de 

quartis).  

Foi necessário alterar os dados dos respondentes de identificação nº 5, 10 e 23 

de “só comecei a gerenciar teletrabalhadores após a pandemia de Covid-19” para 

“vazio”, pois essas células não deveriam retornar valores, visto que os respondentes 

informaram na pergunta anterior e vinculada que não gerenciavam, diretamente, 

teletrabalhadores. 

A dispersão dos dados foi analisada por coeficientes de variação (CV) dos 

fatores. O cálculo do coeficiente de variação é feito pela razão entre o desvio padrão 

e a média, multiplicada por 100.    

Foi realizada a verificação da normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e a 

conduzida a análise de correlação entre os fatores por meio do cálculo do coeficiente 

de Correlação de Spearman.  

Todos os testes foram conduzidos no software SPSS® - Statistical Package for 

the Social Sciences. Algumas figuras, entretanto, foram construídas no software 

Microsoft Excel. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Serão apresentados nesta seção os resultados da aplicação da Escala de 

Atitudes Frente à Mudança adaptada ao contexto do teletrabalho com o objetivo geral 

de conhecer a percepção de gestores da Anvisa sobre o teletrabalho e as possíveis 

mudanças organizacionais decorrentes da sua implementação. 

 

4.1. Fase 1 – Abordagem qualitativa 

 

De acordo com o relatório anual de gestão referente ao ano de 2016 (ANVISA, 

2017), a Anvisa conduziu um projeto de dimensionamento da força de trabalho no qual 

se evidenciou uma deficiência no número de colaboradores necessários para o 

exercício das atividades de sua competência, com resultados mais evidentes em suas 

áreas finalísticas. Ainda segundo o relatório supramencionado, em não havendo 

previsão de recomposição de sua força de trabalho por meio de novo concurso 

público, a agência adotou estratégias no sentido de promover “uma gestão de pessoas 

mais orientada para resultados” a fim de alcançar seus objetivos com os recursos 

disponíveis.  

Dentre as estratégias adotadas para responder ao cenário de déficit de pessoal 

e continuar empregando recursos para cumprir com sua finalidade, a Anvisa 

regulamentou – ainda no ano de 2016 – um projeto piloto de teletrabalho na unidade 

organizacional finalística com a maior carência de servidores, diagnosticada pelo 

projeto de dimensionamento da força de trabalho (ANVISA, 2017). 

O projeto piloto foi instituído por meio da Portaria nº 2.170, de 25 de novembro 

de 2016, com a previsão de acréscimo em 20% no desempenho do servidor 

participante e pautando-se na definição de teletrabalho como aquela “atividade 

realizada fora das dependências físicas do órgão; não se confundindo com o trabalho 

externo”. Ademais, orientava-se pelas seguintes diretrizes (BRASIL, 2016): 

Art.3º A experiência-piloto de teletrabalho tem como diretrizes: 
I - o desenvolvimento de práticas de gestão de pessoas que favoreçam a 
saúde e qualidade de vida dos servidores; 
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II - o ganho de produtividade, com resultados que possam ser mensurados e 
gerem impacto social; 
III - a valorização e retenção de talentos em áreas estratégicas para a Anvisa; 
IV - o estímulo à melhor organização e mensuração dos processos de 
trabalho das áreas; 
V - a adoção de práticas sustentáveis do ponto de vista socioambiental; 
VI - a transparência na divulgação dos resultados alcançados 

 

No ano de 2017 a Anvisa publicou diversas portarias, expandindo a experiência 

piloto para outras unidades organizacionais e ampliando o número de servidores 

participantes. Após avaliação da experiência piloto, a Anvisa ampliou a adoção do 

teletrabalho para toda a organização por meio do PGOR, em 2017, estabelecido pela 

publicação em DOU da Portaria nº 1.665/2017, e baseando-se no Decreto nº 1.590, 

de 10 de agosto de 1995, o programa incluiu também a modalidade de Dispensa do 

Controle de Assiduidade (DCA), que previa a realização de atividade nas 

dependências físicas do órgão sem haver controle de assiduidade mediante o 

incremento mínimo de 20% em produtividade, tal qual o teletrabalho (BRASIL, 2017; 

ANVISA, 2018). 

Com a publicação da IN nº 1/2018 do então MPOG, durante os anos de 2018 

e 2019 a Anvisa adequou o PGOR ao programa de gestão estabelecido para a órgãos 

e entidades integrantes do SIPEC, adotando assim as modalidades de trabalho: 

teletrabalho, semipresencial e por tarefa. (ANVISA, 2019; 2020) 

Conforme pode ser observado nos relatórios de gestão de 2017, 2018 e 2019 

(ANVISA, 2018, 2019, 2020), a Anvisa adotou o PGOR como estratégia para 

impulsionar: 

a) a melhoria do clima organizacional e da qualidade de vida dos servidores; 

b) a retenção de talentos e a diminuição da saída de servidores em áreas 

estratégicas; 

c) a utilização de TIC e a governança digital; 

d) o aprimoramento da gestão de processos e a metrificação de atividades; 

e) a maior previsibilidade e o acompanhamento de metas e resultados pelos 

servidores e pelos gestores; 
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f) accountability22 e transparência na divulgação de resultados, uma vez que a 

produtividade dos servidores é publicada no Diário Oficial da União; 

g) o compartilhamento de responsabilidades quanto à geração de valor público.  

Em 2020, em decorrência da pandemia de Covid-19, foi estabelecido o trabalho 

remoto de forma obrigatória para servidores que faziam parte do grupo de risco da 

doença e permitiu-se, mediante a avaliação da chefia imediata, a entrada em trabalho 

remoto para os demais servidores sem, entretanto, entrarem oficialmente no PGOR 

(BRASIL, 2020b).  

Nesse sentido, pode-se esquematizar o teletrabalho na Anvisa de 2016 a 2020 

em três fases principais, conforme demostrado na Figura 2.  

Figura 2 - Fases de implementação do teletrabalho na Anvisa 

 

Fonte: Elaboração própria. 

De acordo com a avaliação da própria organização, nos referidos anos, o 

programa teve impacto institucional positivo. Foi possível observar ganho de 

produtividade nos processos de trabalho – incluindo aqueles com notoriedade externa 

como é o caso da concessão de registro de medicamentos e produtos biológicos e a 

 

22 Accountability, em tradução livre, pode ser compreendida como prestação de contas. 
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anuência de Licença de Importação – LI de bens ou produtos sujeitos à vigilância 

sanitária, diminuição da intenção de troca de unidade de lotação e diminuição dos 

afastamentos para tratamento de saúde (ANVISA, 2018, 2019, 2020). 

Vieira (2020), em recente pesquisa com teletrabalhadores lotados em uma das 

áreas que participaram da experiência piloto, observou que o teletrabalho ocasionou, 

na visão dos entrevistados, mudanças na forma de gerir a área como o planejamento 

da distribuição das demandas, o monitoramento sistematizado do trabalho, o 

acompanhamento das entregas e a atração de mais servidores para a área.  

Para os participantes do teletrabalho lotados na área analisada por Vieira 

(2020), segundo o Relatório de Gestão emitido pela Anvisa (ANVISA, 2018), alguns 

resultados favoráveis foram observados ainda no primeiro ano de condução do 

teletrabalho, 2017, em que foram conduzidas avaliações de acompanhamento por 

psicólogos da Agência com análise de relatos dos próprios servidores e gestores das 

áreas participantes. 

Especificamente quanto ao processo de trabalho para a anuência de LI, o 

teletrabalho permitiu a centralização da distribuição das análises entre as unidades de 

Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegários (PAF) da Anvisa distribuídas 

no território nacional. Essa mudança foi realizada por meio da criação de equipes de 

trabalho exclusivamente virtuais compostas de servidores de diferentes unidades de 

PAF, harmonizou nacionalmente as análises técnicas referentes a processos de 

importação e coibiu a movimentação de cargas para postos mais ou menos céleres 

(ANVISA, 2018; AGUIAR; DUARTE; SOUZA, 2019).  

Considerando o histórico exposto, é possível inferir que a implementação do 

teletrabalho na Anvisa constituiu uma mudança organizacional em diversos níveis, 

ganhando novos contornos na especificidade de cada área de atuação da agência, 

mas que, em linhas gerais, denota uma maior expressão de aspectos positivos que 

negativos nos relatórios emitidos. 

É fato que a própria agência reconhece que é necessário continuar 

aprimorando o PGOR, estabelecendo critérios melhor definidos quanto à “qualidade 

técnica dos resultados alcançados pelos servidores e ao mecanismo de aferição das 

métricas de produtividade” (ANVISA, 2019).  
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É possível depreender das diretrizes presentes no projeto piloto e no PGOR, 

que a Anvisa, ao adotar o teletrabalho, deu início a uma mudança organizacional que 

não se concentra apenas na adoção de um regime de trabalho diferenciado, mas 

possui um aspecto abrangente com intenções de impacto na qualidade de vida, 

valorização e retenção do servidor, na orientação da organização para resultados, 

geração de valor público, sustentabilidade e transparência. Entretanto, ressalta-se que 

a adoção da modalidade não foi feita da mesma forma em cada uma das unidades 

organizacionais e, por isso, há a possibilidade de surgimento de diferentes percepções 

a este respeito. 

Desta feita, considerou-se relevante incluir diversos cargos de gestão na 

seguinte fase de coleta de dados e, adicionalmente, caracterizar o perfil funcional dos 

gestores quanto à experiência com o teletrabalho. 

 

4.2. Fase 2 – Abordagem quantitativa  

4.2.1. Características demográficas e funcionais dos participantes 

 

A amostra foi composta de 138 participantes, correspondendo a 40,6% dos 

cargos de gestão ocupados na Anvisa, de um total 340 ocupantes. 

Quanto ao gênero dos respondentes, não foi observada predominância de 

nenhum dos gêneros, sendo 50,0% (n=69) dos respondentes do gênero feminino e 

48,6% (n=67) do gênero masculino. Ainda, 1,4% (n=2) dos respondentes preferiu não 

se identificar quanto ao gênero. 

A idade média dos respondentes foi de 43 anos, com variação de 26 a 61 anos 

e maior frequência de idades entre 38 e 45 anos. 

Majoritariamente, os respondentes atuam em área finalística (66,7%; n=92) 

com postos de trabalho na sede da Anvisa (84,8%; n=117).  

Quanto ao tempo de serviço na Anvisa, 73,2% (n=101) dos respondentes 

trabalha há mais de 10 anos na Anvisa, dentre os quais 42,8% (n=59) o tempo de 

atuação já ultrapassou 15 anos e 30,4% (n=42) atua de 10 a 15 anos na Agência. 
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Em relação à experiência com o teletrabalho, 81,9% (n=113) dos respondentes 

não participaram do programa de teletrabalho antes de se tornar gestor e 74,6% 

declarou gerenciar, diretamente, teletrabalhadores. Destes, 37,9% (n=39) dos 

gestores só começaram a gerenciar teletrabalhadores após o início da pandemia de 

Covid-1923. 

Os dados detalhados acerca das características funcionais dos gestores 

participantes estão descritos na  Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Características funcionais dos gestores participantes da pesquisa 

Variáveis n % 

Área de atuação 

Diretorias 8 6% 

Finalística 92 67% 

Meio 38 28% 

Local de atuação 

Posto físico de PAF 20 14% 

Posto virtual de PAF 1 1% 

Sede 117 85% 

Tempo de atuação na Anvisa 

Menos de 5 anos 10 7% 

5 - 10 anos 27 20% 

10 - 15 anos 42 30% 

Mais de 15 anos 59 43% 

Participação anterior no programa de teletrabalho 

Não 113 82% 

Sim 25 18% 

Gestão direta de teletrabalhadores 

Não gerencio teletrabalhadores 35 25% 

Menos de 1 ano 14 10% 

1 ano 14 10% 

2 - 3 anos 30 22% 

Mais de 3 anos 6 4% 

Só comecei a gerenciar teletrabalhadores após o início da 
pandemia de Covid-19 

39 28% 

Fonte: Elaboração própria. 
Legenda: PAF – Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegários 

 

Como já apresentado na seção anterior (ver item 4.1), os resultados da 

pesquisa bibliográfica referente ao contexto de implementação do teletrabalho na 

 

23 Os 39 gestores que só começaram a gerenciar teletrabalhadores após o início da pandemia de Covid-
19 correspondem a 28,26% do total dos respondentes (n=138). 
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Anvisa demonstram o primeiro estágio da mudança foi a preparação de áreas 

finalísticas específicas em 2016 para início da condução do projeto piloto em janeiro 

de 2017, o qual incluiu posteriormente áreas meio e, por fim, estendeu-se à 

organização com a criação do PGOR (ANVISA, 2017; 2018).  

Nesse sentido, considerou-se que os gestores de teletrabalhadores há mais de 

3 anos estão envolvidos com o início da mudança, tendo participado em 2016 ou 2017, 

em algum nível, da implantação e adaptação do programa de teletrabalho. 

Paralelamente, os gestores que só começaram a gerenciar teletrabalhadores após o 

início da pandemia de Covid-19 podem ser considerados, dentre aqueles que 

desempenham gestão direta, como participantes da fase de menor planejamento da 

mudança. 

 

4.2.2. Resultados da Escala de Atitudes Frente à Mudança adaptada ao 

contexto do teletrabalho 

 

Os valores referentes à estatística descritiva das somas dos fatores estão 

presentes na Tabela 3. 

Tabela 3 – Estatísticas descritivas das somas dos fatores 

 Fator ceticismo Fator temor Fator aceitação 

Média 4,3188 13,4855 8,0652 

Mediana 3 13 8 

Moda 0 12* 10 

Desvio padrão 4,47538 5,94284 3,04038 

Assimetria 1,232 -,140 -,140 

Erro de assimetria padrão ,206 ,206 ,206 

Curtose ,763 -,057 -,279 

Erro de Curtose padrão ,410 ,410 ,410 

Fonte: elaboração própria.  
Legenda: * Há várias modas, o menor valor é mostrado. 
 

Os coeficientes de variação (CV) dos fatores demonstram que há alta dispersão 

dos dados, principalmente no fator ceticismo, conforme demonstrado na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Coeficiente de variação dos fatores 

CV ceticismo (%) CV temor (%) CV aceitação (%) 

103,62 44,07 37,7 

Fonte: elaboração própria. 
Legenda: CV – Coeficiente de variação. 

 

Os valores de média, mediana e moda não coincidem em nenhum dos fatores. 

As medidas de distribuição (assimetria e curtose) indicam que não há simetria dos 

dados e há achatamento da curva normal, uma vez que em uma distribuição normal 

esses valores são iguais a 0 (zero). Estão demonstradas as frequências das somas 

dos fatores e as respectivas curvas normais na Figura 3, para o fator ceticismo, na 

Figura 4 para o fator temor e na Figura 5 para o fator aceitação. 

O teste de Shapiro-Wilk mostrou que há um significativo desvio da normalidade 

para o fator ceticismo (Estatística do Teste = 0,848; Valor-p = 0,000). Assim, verificou-

se a distribuição não-normal da amostra. 

Figura 3 - Histograma dos valores de soma para o fator ceticismo 

 
Fonte: elaboração própria.  
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Figura 4 - Histograma dos valores de soma para o fator temor 

 
Fonte: elaboração própria.  

 
Figura 5 - Histograma dos valores de soma para o fator aceitação 

 
Fonte: elaboração própria.  

 

 

A Figura 6 demonstra a distribuição por quartis, no qual a linha mais à esquerda 

representa o valor mínimo e a linha mais à direita o valor máximo observado no 

intervalo. O primeiro quartil, correspondente ao valor de 25% da amostra, está 

localizado à esquerda da barra azul, enquanto à direita localiza-se o terceiro quartil, 

que corresponde a 75% da amostra. No interior da barra, há uma linha preta que 

correspondente ao segundo quartil, a mediana, medida correspondente ao valor 
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informado por 50% dos respondentes. Os círculos presentes após a linha do terceiro 

quartil identificam outliers. 

Figura 6 - Quartis de distribuição dos valores de soma, especificado por fator. 

 

Fonte: elaboração própria.  

 

Considerando que não foi observada normalidade na distribuição da amostra, 

as medidas dos quartis são medidas mais adequadas para interpretar os dados em 

comparação à média. 

A Tabela 5 especifica os valores que compõem os quartis. Tem-se que 75% 

dos respondentes tiveram um valor de soma para o fator ceticismo ≤ 6, com valores 

máximo e mínimo no intervalo de 13 e 0, respectivamente. Valores ≥ 14 foram 

considerados outliers. 

Semelhantemente, para o fator temor, 75% dos respondentes apresentaram 

valor de soma ≤ 26, sendo classificados como outliers os valores ≥ 27. Quanto ao fator 

aceitação não foram observados valores atípicos, sendo que 75% dos respondentes 

somaram valores ≤ 10. 

A discussão acerca dos outliers será apresentada posteriormente ainda nesta 

seção, em conjunto com os dados específicos por fator. 

Tabela 5 - Dados de distribuição da amostra em quartis, quanto aos valores de soma dos fatores. 

 Fator ceticismo Fator temor Fator aceitação 

Valor mínimo na amostra 0 0 0 

Valor máximo na amostra 18 28 15 

Valor mínimo no intervalo 0 0 0 

Valor máximo no intervalo 13 26 15 
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Quartis 25% 1 10 6 

50% 3 13 8 

75% 6 17 10 

Fonte: elaboração própria.  
 
 

Os máximos valores possíveis de concordância são respectivamente de 20, 28 

e 16 para ceticismo, temor e aceitação. Desta feita, tem-se que 75% dos respondentes 

apresentaram concordância de até 30% com a dimensão ceticismo, até 60,7% com a 

dimensão temor e de até 62,5% com a dimensão aceitação. 

Considerando o gráfico de dispersão apresentado na Figura 7, é possível 

observar que os respondentes se concentram, conjuntamente, com maior frequência 

em valores baixos na dimensão do fator ceticismo, e valores mais altos nas dimensões 

de temor e aceitação.  

 

Figura 7 - Dispersão das somas considerando comparativamente os fatores ceticismo, temor e 
aceitação para cada respondente. 

 
Fonte: elaboração própria. 
Legenda: As bolas amarelas representam cada um dos gestores participantes da pesquisa.  
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Apesar da alta dispersão dos dados, há uma fraca correlação entre os fatores, 

conforme coeficientes ρ de Spearman e significâncias24 constantes da Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Valores do coeficiente de correlação de Spearman e seus respectivos valores-p. 

 
Ceticismo e Temor 

Ceticismo e 
Aceitação 

Temor e Aceitação 

Coeficiente de Correlação  
(ρ de Spearman) 

,282 -,380 -,378 

Significância - 2 extremidades  
(valor-p) 

,001 ,000 ,000 

Fonte: elaboração própria. 
Legenda: A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).  
 

O coeficiente de correlação ρ de Spearman entre os fatores ceticismo e temor 

é positivo e próxima a 0, o que indica que existe uma fraca relação positiva entre as 

variáveis em que ambas tendem a variar em conjunto. Já o coeficiente ρ de Spearman 

entre ceticismo e aceitação é de -0,380 e entre temor e aceitação é -0,378. Em ambos 

os casos, a relação é negativa, indicando que, uma variável tende a aumentar à 

medida que a outra diminui. 

A Figura 8 representa graficamente tais correlações. Apesar da alta dispersão 

e assimetria dos dados, é possível perceber que há uma leve inclinação para cima na 

relação positiva (ceticismo e temor) e uma leve inclinação para baixo nas relações 

negativas (“ceticismo e aceitação” e “temor e aceitação”). 

 

 

24 O coeficiente de correlação ρ de Spearman pode variar de -1 a +1. A relação entre as variáveis se 
torna mais forte à medida em que se aproxima a tais valores. Quanto mais próxima de 0, mais fraca é 
a relação. O valor precisa ser significativamente diferente de 0 para que haja verificação da relação 
entre as variáveis. 
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Figura 8 - Matriz de ditribuição entre os fatores ceticismo, temor e aceitação 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

 

A partir desse panorama geral e considerando que a composição da escala 

para cada um dos fatores é composta por vários itens, são apresentados na Tabela 7 

os valores de estatística descritiva de cada um dos itens que compõem os fatores, 

contendo as medidas de tendência central e de dispersão. 
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Tabela 7 - Estatística descritiva quanto às medidas de tendência central e dispersão de cada um dos itens da Escala de Atitudes Frente à Mudança adaptada 
ao contexto do teletrabalho, por fator. 

Fator Item Descrição do item Mediana Moda Min - 
Max 

Média Desvio 
padrão 

Q1 Q3 

Ceticismo C1 O teletrabalho piora a rotina de trabalho 1,0 0 0 - 4 1,04 1,278 0,00 2,0 

C2 Na sua organização, a implantação do teletrabalho não dá certo 0,0 0 0 - 4 0,57 1,024 0,00 1,0 

C3 O teletrabalho piora as relações de trabalho 1,0 0* 0 - 4 1,59 1,360 0,00 3,0 

C4 O teletrabalho gera insatisfação nas pessoas 0,0 0 0 - 4 0,72 1,081 0,00 1,0 

C5 O programa de teletrabalho visa somente atender a interesses 
políticos 

0,0 0 0 – 3** 0,39 0,832 0,00 0,0 

Temor T1 As pessoas temem as incertezas geradas pela mudança decorrente 
da implementação do teletrabalho 

3,0 3 0 - 4 2,18 1,185 1,00 3,0 

T2 Com o teletrabalho, o medo de perder direitos e benefícios gera 
resistência nas pessoas 

1,0 1 0 - 4 1,51 1,222 0,00 3,0 

T3 Com o teletrabalho, as pessoas sentem medo de perder direitos e 
garantias na organização 

1,0 1* 0 - 4 1,59 1,265 0,75 3,0 

T4 Em sua organização, as pessoas sentem medo das mudanças 
ocasionadas pelo teletrabalho 

1,5 1 0 - 4 1,72 1,219 1,00 3,0 

T5 A falta de informação sobre o teletrabalho gera mal-entendidos na 
organização 

3,0 3 0 - 4 2,40 1,299 1,00 3,0 

T6 As pessoas deixam de aderir ao teletrabalho porque temem que haja 
alguma sobrecarga de trabalho 

2,0 3 0 - 4 2,02 1,321 1,00 3,0 

T7 Com o teletrabalho, as pessoas temem alterar sua rotina de trabalho 2,0 3 0 - 4 2,06 1,266 1,00 3,0 

Aceitação A1 Sua organização prepara os servidores para realizar o teletrabalho 1,0 1 0 - 4 1,59 1,182 1,00 3,0 

A2 As mudanças organizacionais costumam ser bem-sucedidas em sua 
organização 

2,0 3 0 - 4 1,86 1,104 1,00 3,0 

A3 Sua organização se preocupa em oferecer ações de treinamento e 
capacitação para os teletrabalhadores 

2,0 3 0 - 4 2,09 1,243 1,00 3,0 

A4 Na sua organização, as pessoas reagem de forma positiva às 
mudanças na forma de trabalhar ocasionadas pelo teletrabalho 

3,00 3 0 - 4 2,53 1,135 2,00 3,0 

Fonte: Elaboração própria. 
Legenda: Min – Max: valores mínimos e máximos na amostra; Q1: primeiro quartil (25% dos respondentes); Q3: terceiro quartil (75% dos respondentes); * Há 
várias modas. O menor valor é mostrado. ** Nenhuma classificação como “Concordo totalmente”, correspondente ao valor 4, foi feita para o item C5, 
acarretando o valor máximo 3, que corresponde a “Concordo um pouco”.
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Os itens que apresentaram maior valor de mediana (valor 3, correspondente à 

afirmação de concordância “Concordo um pouco”) foram: T1 (As pessoas temem as 

incertezas geradas pela mudança decorrente da implementação do teletrabalho); T5 

(A falta de informação sobre o teletrabalho gera mal-entendidos na organização) e A4 

(Na sua organização, as pessoas reagem de forma positiva às mudanças na forma de 

trabalhar ocasionadas pelo teletrabalho). Para esses itens o valor mais frequente 

(moda) também foi de 3. 

Os itens T6 (As pessoas deixam de aderir ao teletrabalho porque temem que 

haja alguma sobrecarga de trabalho), T7 (Com o teletrabalho, as pessoas temem 

alterar sua rotina de trabalho), A2 (As mudanças organizacionais costumam ser bem-

sucedidas em sua organização) e A3 (Sua organização se preocupa em oferecer 

ações de treinamento e capacitação para os teletrabalhadores) apresentaram 

mediana 2, que corresponde à opção central da escala Likert utilizada: “Nem concordo 

nem discordo”. Entretanto, o valor mais frequente (moda) é 3, que se refere à opção 

de concordância “Concordo um pouco”. 

Os menores valores medianos foram obtidos nos itens C2 (Na sua organização, 

a implantação do teletrabalho não dá certo), C4 (O teletrabalho gera insatisfação nas 

pessoas) e C5 (O programa de teletrabalho visa somente atender a interesses 

políticos), com mediana e moda com valor 0, correspondente à opção de concordância 

“Discordo totalmente”. 

A Figura 9 apresenta os valores de frequência relativa (em porcentagem) dos 

itens quanto ao fator ceticismo.  

Todos os itens do fator ceticismo apresentaram frequências maiores para as 

opções de discordância, possibilitando a inferência de que a maior parte dos gestores 

discorda das afirmações quanto ao ceticismo. Visto que as atitudes relacionadas ao 

processo de mudança identificadas pelo fator ceticismo englobam crenças e 

comportamentos de descrédito e não colaboração, assume-se que para a maioria dos 

gestores participantes essas crenças e comportamentos não são esperados. 
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Figura 9 - Frequência relativa, em porcentagem, dos níveis de concordância dos respondentes 
quanto aos itens C1 a C5, referentes ao fator ceticismo 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

O item com maior frequência relativa de discordância foi o item C5 (O programa 

de teletrabalho visa somente atender a interesses políticos), para o qual 78,3% dos 

respondentes assinalaram que discordam totalmente da afirmação. Em seguida, estão 

os itens C2 (Na sua organização, a implantação do teletrabalho não dá certo) e C4 (O 

teletrabalho gera insatisfação nas pessoas) sobre os quais, respectivamente, 68,1% 

e 59,4% dos gestores discordaram totalmente. 

Para o item C3 (O teletrabalho piora as relações de trabalho) observa-se que 

as frequências das respostas “Discordo totalmente” e “Concordo um pouco” foram 

exatamente iguais, correspondendo a 29% cada. Este foi o item com a maior 

frequência de concordância. A este respeito, 31% dos gestores que gerenciam 

diretamente servidores em teletrabalho e 51% dos que não os gerenciam tem algum 

nível de concordância com o item. Paralelamente, 60% dos gestores de 

teletrabalhadores discordam em algum nível com a afirmação, contra 40% daqueles 

que não gerenciam servidores em teletrabalho.  
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Considerando que, quando da análise das somas dos fatores houve a 

identificação de outliers no fator ceticismo, foram escolhidos os indivíduos que 

apresentaram valor de soma a partir de 14 para uma análise mais detalhada.  

Tais indivíduos e seus valores de soma para o fator ceticismo constam 

identificados na Figura 10 e seus perfis funcionais estão descritos na Tabela 8.   

 
Figura 10 - Distribuição dos valores de soma referentes ao fator ceticismo, com identificação dos 

quartis e dos outliers. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 
Tabela 8 - Perfil funcional dos respondentes outliers para o fator ceticismo 

Variáveis n % 

Área de atuação 

Finalística 8 89% 

Meio 1 11% 

Local de atuação 

Posto físico de PAF 6 67% 

Sede 3 33% 

Tempo de atuação na Anvisa 

5 - 10 anos 1 11% 

10 - 15 anos 1 11% 

Mais de 15 anos 7 78% 

Participação anterior no programa de teletrabalho 

Não 5 56% 

Sim 4 44% 

Gestão direta de teletrabalhadores 

Não gerencio teletrabalhadores 5 56% 

Menos de 1 ano 1 11% 

Só comecei a gerenciar teletrabalhadores após o início 
da pandemia de Covid-19 

3 33% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os indivíduos com os maiores valores para a atitude ceticismo possuem pouca 

ou nenhuma experiência em gestão de trabalhadores e, em sua maioria, atuam na 

Anvisa há mais de 15 anos, com lotação em postos de PAF. 
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Para o fator temor, são apresentados os valores de frequência relativa (em 

porcentagem) dos itens na Figura 11.  

Figura 11 - Frequência relativa, em porcentagem, dos níveis de concordância dos respondentes 
quanto aos itens T1 a T7, referentes ao fator temor. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os itens em que foram apresentadas maiores frequências de concordância 

foram: T1 (As pessoas temem as incertezas geradas pela mudança decorrente da 

implementação do teletrabalho), para o qual 42,8% dos respondentes expressaram 

que “Concordam um pouco” e 9,4% “Concordam totalmente” com a afirmação e T5 (A 

falta de informação sobre o teletrabalho gera mal-entendidos na organização), que 

obteve concordância parcial de 37,7% dos respondentes e concordância total de 21%. 

Dentre os respondentes que concordaram em algum nível com o item T1, 71% 

atua na Anvisa há pelo menos 10 anos, 85% não participou do programa de 

teletrabalho antes de se tornar gestor e 74% gerencia diretamente teletrabalhadores. 

Dos que gerenciam teletrabalhadores, 40% começaram essa atividade apenas após 

o início da pandemia de Covid-19. 
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 Já quanto ao item T5, dentre os respondentes que concordaram em algum 

nível com o item, 75% atua na Anvisa há pelo menos 10 anos, 85% não participou do 

programa de teletrabalho antes de se tornar gestor e 73% gerencia diretamente 

teletrabalhadores. Destes últimos, 42% só iniciou a gestão de servidores em 

teletrabalho após o início da pandemia de Covid-19. 

Foram observadas maiores frequências de discordância no item T2 (Com o 

teletrabalho, o medo de perder direitos e benefícios gera resistência nas pessoas), 

com 56,6% dos respondentes expressando algum nível de discordância e T3 (Com o 

teletrabalho, as pessoas sentem medo de perder direitos e garantias na organização), 

para o qual 54,3% dos respondentes discordam em algum nível.  

Assim, pode-se inferir que a maior parte dos respondentes não percebem perda 

de direitos e garantias com a implementação do teletrabalho, mas percebem 

incertezas e mal-entendidos causados por falta de informação. 

Quanto aos outliers identificados na verificação da distribuição de soma dos 

fatores, os indivíduos com valores atípicos estão demonstrados na Figura 12. 

 

Figura 12 - Distribuição dos valores de soma referentes ao fator temor, com identificação dos quartis 
e dos outliers. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os dois indivíduos que apresentaram valor máximo (soma = 28) para o fator 

temor atuam na Anvisa há mais de 15 anos, não participaram do programa de 

teletrabalho antes de se tornar gestor e apenas um deles gerencia diretamente 

teletrabalhadores, tendo começado a fazê-lo a partir do início da pandemia de Covid-

19. 

A Figura 13 apresenta os valores de frequência relativa (em porcentagem) dos 

itens quanto ao fator aceitação.  
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Figura 13 - Frequência relativa, em porcentagem, dos níveis de concordância dos respondentes 
quanto aos itens A1 a A4, referentes ao fator aceitação. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O item que apresentou maior frequência relativa de concordância para o fator 

aceitação foi o A4 (Na sua organização, as pessoas reagem de forma positiva às 

mudanças na forma de trabalhar ocasionadas pelo teletrabalho), sobre o qual 64,5% 

dos respondentes possui algum nível de concordância.    

Para o item A3 (Sua organização se preocupa em oferecer ações de 

treinamento e capacitação para os teletrabalhadores) 45,6% dos respondentes possui 

algum nível de concordância com o item, enquanto 39,1% relataram não concordar 

em algum grau com a afirmação.  

Os itens A1 (Sua organização prepara os servidores para realizar o 

teletrabalho) e A2 (As mudanças organizacionais costumam ser bem-sucedidas em 

sua organização) são os itens que mais tiveram relatos de discordância em algum 

nível: sendo de 57,2% para o item A1 e de 42,8% para o item A2. 

Destaca-se que, dos respondentes que relataram discordância em algum nível 

quanto ao item A1 (Sua organização prepara os servidores para realizar o 
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teletrabalho), 80% atua na Anvisa há mais de 10 anos, 66% não participou do 

teletrabalho anteriormente à ocupação do cargo de gestor e 53% gerencia diretamente 

teletrabalhadores com pouca ou nenhuma experiência antes da pandemia de Covid-

19. 

Não houve a identificação de outliers na distribuição dos valores de soma para 

o fator aceitação, como mostra a Figura 14. 

Figura 14 - Distribuição dos valores de soma referentes ao fator aceitação, com identificação dos 
quartis. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

A Figura 15 representa os espectros de discordância ou concordância com os 

itens da escala, excluindo o ponto neutro de concordância (2 – nem concordo nem 

discordo). 

Figura 15 – Frequência relativa, em porcentagem, de percepções dos respondentes nos polos 
"discordo" (opção “discordo totalmente” somada à opção “discordo um pouco”) e "concordo" (opção 
“concordo um pouco” somada à opção “concordo totalmente”) quanto aos fatores aceitação, temor e 
ceticismo, distribuídos por item. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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A literatura acerca de atitudes frente à mudança organizacional aponta haver 

uma relação entre as atitudes de temor, ceticismo e aceitação e o contexto da 

mudança (NEIVA et al., 2012; NERY; NEIVA, 2015). 

Oliveira (2019), ao utilizar em 2018 o mesmo instrumento de coleta de dados 

para identificar as atitudes frente à mudança organizacional adaptado ao teletrabalho 

em servidores da Anvisa e do Ministério de Justiça e Segurança Pública encontrou 

resultados parecidos. Semelhantemente, a atitude que apresentou maiores escores 

médios foi a de temor, seguida de aceitação e, por fim, de ceticismo. 

Especificamente quanto à atitude temor, a afirmação “A falta de informação 

sobre o teletrabalho gera mal-entendidos na organização” também foi encontrada 

entre as mais percebidas, em nível de concordância, por Oliveira (2019). Como já 

mencionado na seção de referencial teórico, a atitude de aceitação é mais percebida 

quando os indivíduos conseguem perceber maior planejamento e preparo da 

mudança organizacional (NERY; NEIVA, 2015).  Desta feita, tem-se que a 

concordância com a referida afirmação por indivíduos com pouca experiência com o 

teletrabalho, em especial aqueles que só começaram a gerenciar teletrabalhadores 

recentemente devido à pandemia de Covid-19, pode estar relacionada ao caráter 

inesperado da adoção compulsória do trabalho remoto no contexto de pandemia. 

Oliveira (2019) também observou que a participação ou não no programa de 

teletrabalho é preditora das atitudes aceitação e ceticismo. Neste sentido, a 

concordância com as afirmações destas atitudes pode ter sido influenciada pela 

familiaridade do gestor respondente com o regime de teletrabalho, de modo que a 

atitude de aceitação se mostrou mais evidente em gestores com mais experiência com 

o teletrabalho e a atitude de ceticismo menor naqueles com menor contato com a 

modalidade. 

Aguiar (2020), Chagas (2020) e Guimarães (2020) ao investigarem o 

teletrabalho sob outras óticas na Anvisa, encontraram resultados no sentido de que a 

participação do servidor da Anvisa nesta modalidade pode impactar, em alguma 

medida, o desempenho e a relação com o supervisor, identificando, porém, que existe 

uma maior necessidade de realização de feedbacks, qualificação dos gestores e 

servidores para a participação no teletrabalho em especial a qualificação de gestores 

para a gestão para resultados.  
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5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo objetivou conhecer a percepção de gestores da Anvisa 

sobre o teletrabalho e as possíveis mudanças organizacionais decorrentes da sua 

implementação. 

Para tal, foram estabelecidos dois objetivos específicos, a saber, (1) descrever 

o contexto de adoção do regime de teletrabalho na organização alvo da pesquisa e 

(2) identificar a percepção dos gestores frente à implementação da modalidade 

teletrabalho na organização.  

Considera-se que o primeiro objetivo foi alcançado, uma vez que, a partir dos 

documentos consultados, esquematizou-se o contexto interno de implementação do 

teletrabalho na Anvisa em quatro fases que, em síntese, podem ser compreendidas 

na seguinte sequência: (1) preparação para o projeto piloto, (2) implantação e 

expansão do projeto piloto e publicação do PGOR, que instituiu o teletrabalho como 

modalidade disponível para toda a Anvisa, (3) adoção do teletrabalho em diversas 

unidades organizacionais e adequação às normativas externas e (4) adoção 

emergencial do trabalho remoto devido à pandemia de Covid-19. 

O segundo objetivo foi alcançado a partir da aplicação de questionário contendo 

dados acerca do perfil dos participantes e a Escala de Atitudes Frente à Mudança 

adaptada ao contexto do teletrabalho, que agrupa a percepção dos gestores em 3 

fatores: ceticismo, temor e aceitação, a partir de 16 afirmações. 

A análise dos dados demonstrou que 75% dos respondentes apresentaram 

concordância de até 30% com os itens do fator ceticismo, de até 60,7% com os itens 

do fator temor e de até 62,5% com os itens do fator aceitação. A maioria dos gerentes 

que compõem a amostra estão lotados em áreas finalísticas na sede da Anvisa em 

Brasília-DF, atuam há mais de 10 anos na Agência, não participaram do programa de 

teletrabalho anteriormente à posse em cargo de gestão, não gerencia diretamente 

teletrabalhadores e, os que o fazem, possuem pouca ou nenhuma experiência anterior 

à pandemia de Covid-19. 
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Dentre os itens da escala que mais contribuíram para o resultado, tem-se que 

as afirmações que apresentaram maior valor de mediana foram T1 “As pessoas 

temem as incertezas geradas pela mudança decorrente da implementação do 

teletrabalho” e T5 “A falta de informação sobre o teletrabalho gera mal-entendidos na 

organização”, pertencentes à dimensão da atitude temor, e A4 “Na sua organização, 

as pessoas reagem de forma positiva às mudanças na forma de trabalhar ocasionadas 

pelo teletrabalho”, referente ao fator aceitação. Em contrapartida, os menores valores 

foram observados para as afirmações C2 “Na sua organização, a implantação do 

teletrabalho não dá certo”, C4 “O teletrabalho gera insatisfação nas pessoas” e C5 “O 

programa de teletrabalho visa somente atender a interesses políticos”.  

Ao analisar os fatores de forma agrupada, tem-se que os fatores ceticismo e 

temor tendem a aumentar ou diminuir em conjunto e que o fator aceitação possui 

correlação negativa com os demais fatores, ou seja, a aceitação tende a aumentar à 

medida que o ceticismo e o temor diminuem.  

Entretanto, é preciso considerar que a distribuição da amostra não apresentou 

normalidade e, além disso, há alta dispersão dos dados, principalmente para o fator 

ceticismo. Isso pode estar relacionado ao fato de que a experiência quanto ao 

teletrabalho não é homogênea entre os gestores.  

Nesse sentido, destaca-se que 28% dos participantes só começou a gerenciar 

teletrabalhadores com o advento da recomendação de isolamento social advindo da 

pandemia de Covid-19 e apenas 4% têm experiência com a gestão direta de 

servidores em teletrabalho há mais de 3 anos. 

Ao analisar a distribuição das respostas quanto ao fator ceticismo, os indivíduos 

com percepção de maior concordância com as afirmações foram identificados como 

outliers e possuem perfil de menor experiência com o teletrabalho, maior tempo de 

atuação na Agência e atuam, majoritariamente, em postos de PAF distribuídos em 

território nacional.  

Quanto aos indivíduos com maior concordância com os itens T1 e T5 do fator 

temor, mais de 70% atua na Anvisa há mais de 10 anos, não participou do programa 

de teletrabalho antes de se tornar gestor e atualmente gerencia teletrabalhadores. 

Destes, aproximadamente 40% começou a gerenciar servidores em teletrabalho após 

o início da pandemia de Covid-19. 
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Por fim, para os itens relacionados ao fator aceitação, destaca-se 

especificamente algum nível de discordância em 57,2% dos respondentes quanto ao 

item A1 “Sua organização prepara os servidores para realizar o teletrabalho”, dentre 

os quais a maioria atua na Anvisa há mais de 10 anos, não participou do teletrabalho 

anteriormente à ocupação do cargo de gestor e gerencia diretamente 

teletrabalhadores com pouca ou nenhuma experiência antes da pandemia de Covid-

19. 

Esta pesquisa adotou metodologia descritiva e, portanto, não se buscou 

encontrar explicações para as percepções encontradas. Assim, o perfil dos 

respondentes deve ser considerando cautelosamente uma vez que não constituem 

fator determinante para a ocorrência de quaisquer das atitudes. Quanto ao tempo de 

atuação na Anvisa, é preciso ponderar que a amostra como um todo é composta, em 

sua grande maioria, de gestores que atuam há mais de 10 anos na Agência.  

Isto posto, considera-se que para o aprimoramento de seu Programa de Gestão 

Orientada para resultados - no qual o teletrabalho está inserido, a Anvisa pode utilizar 

os resultados aqui apresentados como ponto de partida em que foi observada a 

percepção de incertezas, falta de informação e necessidade de preparo para a 

realização do teletrabalho. Recomenda-se ainda uma análise mais profunda dos 

achados presentes nas recentes dissertações de mestrado que analisaram outros 

aspectos do teletrabalho na Anvisa (AGUIAR, 2020; CHAGAS, 2020; GUIMARÃES, 

2020; VIEIRA, 2020). 

Ainda, ao considerar a teoria apresentada, tem-se que a implementação do 

teletrabalho na Anvisa pode ser interpretado como uma mudança organizacional, haja 

vista as transformações evidenciadas nas áreas que adotaram a modalidade. Assim, 

visto que a mudança organizacional possui maiores chances de sucesso quando é 

percebida pelos indivíduos de forma estruturada e planejada, propõe-se que a Anvisa 

adote mecanismos no sentido de auxiliar gestores a compreenderem melhor o 

teletrabalho e a planejar sua implementação de maneira efetiva. Este racional também 

pode ser aplicado para as áreas que já adotaram a modalidade a fim de conduzir 

melhorias. 
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Diante da recente publicação da IN nº 65/2020, é esperado que tanto os 

gestores quanto os servidores passem novamente por um período de adaptação, 

especialmente quanto ao sistema eletrônico de controle a ser adotado. 

Ressalta-se que, à luz da teoria apresentada neste trabalho, o conhecimento 

acerca das atitudes frente à mudança constitui-se como oportunidade de mapear 

fragilidades do processo de mudança e, assim, poder atuar para aprimorá-lo. 

Desta feita, como sugestão de estudos futuros, recomenda-se a condução de 

estudos que visem identificar as causas das incertezas e da falta de informação e 

preparo identificadas nesse estudo. Outrossim, sugere-se a inclusão dos servidores, 

que atuam ou não em teletrabalho, nas pesquisas em paralelo ao gestor, para a 

obtenção de dados comparativos.  

Por fim, para além do que pode ser inferido a partir dos resultados 

apresentados, com base na experiência pessoal da autora, é preciso mencionar que 

o teletrabalho na Anvisa foi um grande propulsor de melhorias na Anvisa. A 

padronização de procedimentos, atividades e tempos de execução trouxe ganhos 

para a gestão e possibilitou que houvesse a discussão na Agência acerca da 

orientação a resultados. O ganho em produtividade teve expressão não só interna, 

mas melhorou as entregas da Anvisa e, em última análise, possibilitou maior – e, por 

vezes, mais célere - acesso da população a produtos e serviços. Com isso em mente, 

não se pode dizer que a experiência do teletrabalho é ruim devido à identificação de 

atitudes de temor na amostra deste estudo e, tampouco, que foi realizada de forma 

descuidada na Agência. É preciso ter em mente a ideia de que as mudanças são 

contínuas e o contexto, mutável. Assim, espera-se que a Anvisa possa reunir dos 

dados já existentes a pesquisas futuras tanto para identificar as causas do sucesso 

do programa quanto para buscar soluções para as dificuldades agora presentes. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado 

 

Pesquisa sobre a percepção de gestores quanto ao teletrabalho na Anvisa 

 

Caro gestor, 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “Teletrabalho e 

Mudança Organizacional", que faz parte do programa de Mestrado Profissional em 

Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas – FGV. 

Essa pesquisa tem o objetivo de identificar a percepção dos gestores da Anvisa 

quanto ao teletrabalho.  

Para manter o sigilo das suas informações, não será necessário se identificar.  

É possível interromper sua participação a qualquer momento, mas ressalto que sua 

participação é essencial! 

O questionário busca conhecer a sua opinião a partir do nível de sua concordância 

com as frases apresentadas. Assim, não existem respostas certas ou erradas, o mais 

importante é que todas os campos sejam preenchidos com sinceridade. 

O tempo médio de preenchimento do questionário é de apenas 6 minutos. 

De antemão, agradeço sua participação nesta pesquisa! 

Caso precise de algum esclarecimento você pode entrar em contato com Geslaynne, 

por meio do endereço de e-mail ********************@anvisa.gov.br. 

Abaixo, você pode informar se concorda em participar da pesquisa. Caso não 

concorde em participar, você pode fechar essa página no seu navegador a qualquer 

momento. 

* Obrigatória 
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1. Você concorda em participar da pesquisa? * 

Ο Sim 

 

2. Atitudes relacionadas a mudanças organizacionais * 

As frases abaixo se referem a vários tipos de comportamento ou ideias que as 

pessoas podem ter sobre os processos de mudança ocasionados pela adoção do 

teletrabalho em suas organizações. 

Assim, pensando no processo de implantação do teletrabalho na Anvisa, indique o 

quanto as afirmações abaixo representam suas opiniões sobre o teletrabalho. 

Para responder, basta marcar a opção que melhor represente seu grau de 

concordância com as frases escritas. 

 

 
Discordo 

totalmente 

Discordo 
um 

pouco 

Nem 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo 
um pouco 

Concordo 
totalmente 

O teletrabalho piora a rotina de 
trabalho. 

     

Na sua organização, a implantação 
do teletrabalho não dá certo. 

     

O teletrabalho piora as relações de 
trabalho. 

     

O teletrabalho gera insatisfação 
nas pessoas. 

     

O programa de teletrabalho visa 
somente atender a interesses 
políticos. 

     

As pessoas temem as incertezas 
geradas pela mudança decorrente 
da implementação do teletrabalho. 

     

Com o teletrabalho, o medo de 
perder direitos e benefícios gera 
resistência nas pessoas. 

     

Com o teletrabalho, as pessoas 
sentem medo de perder direitos e 
garantias na organização. 

     

Em sua organização, as pessoas 
sentem medo das mudanças 
ocasionadas pelo teletrabalho. 

     

A falta de informação sobre o 
teletrabalho gera mal-entendidos 
na organização. 

     

As pessoas deixam de aderir ao 
teletrabalho porque temem que 
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haja alguma sobrecarga de 
trabalho. 

Com o teletrabalho, as pessoas 
temem alterar sua rotina de 
trabalho. 

     

Sua organização prepara os 
servidores para realizar o 
teletrabalho. 

     

As mudanças organizacionais 
costumam ser bem-sucedidas em 
sua organização. 

     

Sua organização se preocupa em 
oferecer ações de treinamento e 
capacitação para os 
teletrabalhadores. 

     

Na sua organização, as pessoas 
reagem de forma positiva às 
mudanças na forma de trabalhar 
ocasionadas pelo teletrabalho. 

     

 

3. Gênero * 

Ο Masculino 

Ο Feminino 

Ο Prefiro não me identificar 

 

4. Idade * 

 

O valor deve ser um número 

 

5. Área de atuação * 

Ο Diretorias 

Ο Finalística 

Ο Meio 

 

6. Local de atuação * 

Ο Sede 
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Ο Posto físico de PAF 

Ο Posto virtual de PAF 

 

7. Tempo de serviço na Anvisa * 

Ο Mais de 15 anos 

Ο 10 - 15 anos 

Ο 5 - 10 anos 

Ο Menos de 5 anos 

 

8. Você já participou do programa de teletrabalho antes de se tornar gestor? * 

Ο Sim 

Ο Não 

 

9. Você gerencia, diretamente, servidores em teletrabalho? * 

Ο Sim 

Ο Não 

 

10.Há quanto tempo você gerencia servidores em teletrabalho? *  

Selecione a opção que mais se aproxima da sua realidade. 

Ο Mais de 3 anos 

Ο 2 - 3 anos 

Ο 1 ano 

Ο Menos de 1 ano 

Ο Só comecei a gerenciar teletrabalhadores após o início da pandemia de Covid-19 
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