
  

Pesquisa Sobre o Trabalho Remoto 
 
O Sinal-BH, com o intuito de planejar melhor suas próximas atividades em defesa da categoria, pretende 
realizar uma pesquisa sobre o teletrabalho no BC-MG. As características desta pesquisa são: 
 
• A pesquisa é só para os servidores da ativa; 
• As informações por nós recebidas serão todas mantidas em sigilo, e só iremos divulgar os resultados 

consolidados; e 
• Após responder, favor enviar para sinalbh@sinal.org.br. 
 

Agradecemos a todos pela atenção e participação! 

Para responder a esta pesquisa, é necessário clicar em responder no próprio email, assim será possível 

marcar “x” nas opções e escrever nas questões abertas. Ou você também pode, após clicar em responder no 
próprio email, copiar e colar a pesquisa no campo em branco e enviar a sua resposta para 

sinalbh@sinal.org.br. 

Pesquisa de Opinião 
Considerando-se as circunstâncias extremamente adversas trazidas pela pandemia de coronavírus, e 
com o objetivo de buscar colaborar para a melhoria da sua qualidade de vida no momento, o Sinal-BH 
pergunta: 

Você está em teletrabalho?  
(   ) Sim 
 

(   ) Não 

Sua equipe está em teletrabalho?  
(   ) Sim, integralmente (mesmo que eventualmente alguém precise ir ao BCB) 
 
(   ) Apenas parte da equipe está em teletrabalho. 
 
(   ) Não, todos seguem trabalhando presencialmente. 

O teletrabalho afetou sua qualidade de vida de alguma forma?  
(   ) Melhorou minha qualidade de vida. 
 
(   ) Não alterou minha qualidade de vida. 
 

(   ) Piorou minha qualidade de vida. 

Sua carga de trabalho mudou nesse período de crise?  
(   ) Aumentou muito 
 

(   ) Aumentou pouco 
 

(   ) Não mudou 
 

(   ) Diminuiu um pouco 
 

(   ) Diminuiu muito 

Você tem conseguido conciliar trabalho e afazeres domésticos 
(cuidar de filhos, gerenciar a casa, acompanhar idosos...)?  
(   ) Sim, com tranquilidade 
 
(   ) Sim, com muita dificuldade 
 

(   ) Não, um dos dois lados é relegado. 

O gestor da sua equipe tem conseguido gerenciá-la à distância?  
(   ) Sim, tranquilamente. 
 

(   ) Sim, mas de maneira insatisfatória. 
 

(   ) Não. 

Se você é gestor, tem tido dificuldade em gerir a equipe à distância?  
(   ) Pouca dificuldade. 
 

(   ) Muita dificuldade. 
 

(   ) Nenhuma dificuldade. 

Qual o seu sentimento em relação ao teletrabalho neste momento?  
(   ) Estou tranquilo 
 
(   ) Estou entediado 
 
(   ) Estou excessivamente estressado 
 

(   ) O mesmo de antes da pandemia. 

Como você definiria o seu estado de espírito atual?  
(   ) Despreocupado 
 

(   ) Atento, mas tranquilo 
 

(   ) Ansioso 
 

(   ) Deprimido 
 

(   ) Confuso 

Levando-se em conta tanto a infraestrutura de trabalho quanto 
questões gerenciais/comportamentais, o que você considera 
importante para melhorar sua experiência com o teletrabalho?  

 

 

Deixe, se quiser, seu comentário a respeito dos temas aqui 
tratados: 
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CONVÊNIO 
 
A UniBH, conveniada ao Sinal-BH, está em parceria com a HSM University, e vem oferecer a você acesso 
gratuito aos conteúdos e plataformas da HSM University. São conteúdos exclusivos da HSM Experience 
pelo prazo de 30 dias após a ativação do cadastro, nos seguintes cursos: 
 
3 Jornadas Empresariais: 
Visão sistêmica para períodos de crise 
Foco no colaborador 
Colaboração entre gerações 
 
Basta acessar o link: https://bit.ly/unibhhsm 
 
 
IMPORTANTE: Além disso, a UniBH está com inscrições abertas para o Vestibular do segundo semestre 
(2020.2) para os cursos de graduação e está oferecendo bolsa de estudos de 40% para qualquer curso de 
graduação, exceto medicina. Além de 20% de bolsa nos cursos de Pós Graduação. 
 
Para isso basta fazer sua inscrição no site através do endereço: www.unibh.br  
Para ter acesso a bolsa de estudos é necessário ao se inscrever em qualquer uma das modalidades inserir o 
código promocional:  “UniEMP2” 
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