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OBJETIVO

Conduzido em parceria entre o FGV NEOP – Núcleo de Estudos em Organizações e
Pessoas e a CKZ Diversidade, esse estudo teve por objetivo compreender as
percepções de profissionais como a experiência de home-office e isolamento
social durante a pandemia impactou suas vidas pessoais, carreiras e projetos de
vida.



Como foi realizado?

O questionário foi enviado pela CKZ e pelo NEOP via mailing 

digital e publicado via redes sociais.



ANÁLISE E 
RESULTADOS



PERFIL DOS E DAS RESPONDENTES

Quanto a gênero e sexualidade:

➢ 75% são mulheres cisgênero;

➢ 89% se declararam heterossexuais.

Total de 
198 

respondentes

➢ 73% se declararam brancas/os

➢ 97% afirmaram não possuir deficiência

➢ 84% são “geração X” ou Millenials

➢ 82% tem renda domiciliar >  4 s.m.

Estado civil e família:

➢ 52% casadas/os

➢ 45% tem filhos.

Distribuição por cargos:

• 26% - Analistas 

• 18% - Coordenação

• 18% - Nível Gerencial



Pandemia, isolamento e trabalho

58% Tenho trabalhado somente de casa, em formato home-office

13%
Na maior parte do tempo tenho trabalhado de casa, em formato home-

office

10%
Fiquei a maior parte do tempo em formato home-office, mas já estou 

voltando/já voltei para a empresa/escritório

9% Um mix entre trabalho de casa (home-office) e na empresa/escritório

6% Na maior parte do tempo tenho trabalhado na empresa/escritório

5%
A pandemia não causou reorganização significativa no meu local de 

trabalho

A imensa maioria dos respondentes experienciaram o home-office e/ou o formato híbrido

58%

13%

10%

9%

6%
5%

Como a pandemia e as medidas de isolamento social afetaram seu local de 
trabalho?



Pandemia, isolamento e trabalho

78%

63%

7%

Afirmaram terem gostado da 

experiência do home-office

Gostaria que o modelo futuro 

fosse híbrido (presencial + remoto)

Gostariam de retornar ao 

escritório/empresa

Neste perfil de respondentes, 

não há diferenças significativas nos resultados 

quando analisamos pelo recorte de gênero. 

A aprovação do home-office e 
do modelo híbrido é massiva

Homens e Mulheres parecem ter 

percepções semelhantes nestes aspectos.



BENEFÍCIOS
E DIFICULDADES



Benefícios percebidos no home-office

78%

Valorizaram a 

redução no tempo de 

deslocamento e 

transporte 

MOBILIDADE

52%

Valorizaram o 

fato de terem 

mais tempo com 

a família

FAMÍLIA

37%

Mais tempo 

para cuidar de 

si e realizar 

atividades 

físicas

SAÚDE

43%

Perceberam ter mais 

liberdade para se 

comportar e na forma 

de se vestir 

LIBERDADE

63%

Maior cuidado 

com a 

alimentação 

Também não há diferenças significativas nos resultados 

quando analisamos pelo recorte de gênero. 



Benefícios percebidos no home-office

“Aproveitei o crescimento da minha filha nesse último 1 ano e meio de pandemia. 

Mesmo com o caos de dar conta de maternidade, trabalho e casa consegui ver de perto 

toda a evolução dela nesse primeiro ano de vida.

Isso se dá ao home-office, que me possibilitou estar bem perto dela“
(mulher cis, branca, heterossexual, divorciada, mãe, divide a guarda do filho/a de 1 a 3 anos). 

“Minha experiência durante a pandemia foi produtiva, tanto profissional quanto pessoal. 

Trabalhando de casa pude me dedicar mais aos meus filhos e marido. 

Pude trabalhar de forma mais produtiva e com melhores resultados. 

Comecei um MBA Online que não pude fazer por anos, por que não consegui conciliar 

transporte público, carga de trabalho e estudo presencial. 

Conclusão: qualidade de vida e novos projetos” 
(mulher cis, branca, heterossexual, mãe, casada, filho/a de até 1 ano).



Dificuldades percebidas no home-office

63%

43%

17%

Menor sociabilidade

Sobrecarga de trabalho doméstico

Sobrecarga no cuidado com 

familiares

Foram os principais aspectos 
negativos apresentados na 
experiência do home-office



Dificuldades percebidas no home-office

Tive esgotamento diversas vezes, procurei ajuda médica e psicológica. 

Estou melhor, porém, sinto que não estou como era antes da pandemia.

Gostava mais da minha vida com era antes. 

Ainda com muitos desafios, consegui conquistar muitas coisas, como a mudança de 

casa e finalização de uma pós. 

Tive muitos momentos que me senti incapaz como mãe e mulher (...) 
(mulher cis, parda, heterossexual, mãe, casada, filho/a de 3 a 6 anos).

Muita solidão, muita ansiedade, falta de cuidados comigo mesma, falta de vontade de 

realizar as coisas, tristeza imensa por perdas. 

Mas estou me reerguendo.
(mulher cis, branca, heterossexual, divorciada, sem filhos).



Dificuldades percebidas no home-office

Aqui as diferenças 
por gênero são 
significativas

54% 37% 15%

Menor 
sociabilidade

Sobrecarga de 
trabalho 

doméstico

Sobrecarga com 
cuidado com 

filhos

59% 57% 43%



ISOLAMENTO 
E CONSEQUÊNCIAS



Solidariedade

93%

83%

Perceberam aumento de tais ações em seus círculos sociais

Se envolveram em alguma atividade de solidariedade, seja apoio à 

familiares, amigos, pessoas em vulnerabilidade social ou vizinhos

A crise e a pandemia afloraram 
os sentimentos de solidariedade



Solidariedade

Uma mudança brusca, que afetou tudo e todos, mas que nos transformou em pessoas 

mais solidárias, pessoas que amaram, acreditaram. 

Reinventamos e conseguimos passar por todo esse caos, que nos trouxe muitas perdas, 

desesperanças, dores, sofrimentos, isolamentos.

Mas de tudo isso tiramos uma grande experiência - tudo foi feito por ‘amor’.
(mulher cis, branca, homossexual, em um relacionamento, mora com companheira, sem filhos/as).



Isolamento social e trabalho

74%

44%

Sentiram falta do convívio com colegas de trabalho

Entendem que a gestão das equipes ficou mais desafiadora

Convívio e gestão da equipe são os principais pontos mais 
desafiadores no contexto do isolamento social



Isolamento social e trabalho

As horas trabalhadas extrapolaram qualquer possível programa de saúde mental dado pela 
empresa na pandemia. Equipe inteira surtando, em todos os departamentos, extremamente 
sobrecarregados e desmotivados.
(mulher cis, branca, heterossexual, casada e sem filhos).

A pandemia trouxe como principal provocação a prática da empatia, solidariedade, adaptação e 
principalmente cuidado genuíno com o próximo. 
As empresas em geral quebraram alguns paradigmas, mas o maior desafio será o trabalho 
híbrido. Percebo que os executivos não estão preparados para esse novo cenário!
(mulher cis, branca, heterossexual, divorciada, mãe, divido a guarda do filho/a de 1 a 3 anos).



Isolamento social e trabalho

78%

68%

Descobriram novas formas de realizar 

as atividades que desempenhavam

Descobriram novas habilidades 

em si mesmos

Criatividade e produtividade 

foram destacados por mais da 

metade dos respondentes.

51% Disseram estar mais produtivos



Isolamento & Projetos de Vida

Os projetos de vida parecem estar se modificando e os 
respondentes, em sua grande maioria, estão refletindo e buscando mudanças

60% 55%

Afirmam que a 

pandemia os fez 

refletir sobre a 

relação vida/trabalho 

e pretendem dedicar 

mais tempo para 

família

Disseram que a 

pandemia e o 

isolamento social os 

motivaram a refletir 

sobre suas vidas, 

carreiras e propósitos 

de vida

30%

Pretendem 

priorizar 

oportunidades de 

trabalho que 

permitam maior 

flexibilidade de 

horário

20%
Pensam em seguir nas 

mesmas atividades e 

carreiras atuais



Isolamento & Projetos de Vida

Embora a qualidade de vida, no sentido de poder buscar minha filha na escola ou fazer 

academia na hora do almoço, foram ganhos que valorizei muito. 

Tenho trabalhado muito mais horas, muito mesmo, as vezes, 16 a 18 horas por dia, com 

muito mais pressão e controle da gestão por meios digitais. 

Pretendo, sim, empreender para ter liberdade e maior retorno financeiro, além de 

acreditar que a minha linha de empreendedorismo tem um propósito maior.
(mulher cis, branca, heterossexual, mãe, divide a guarda do filho/a com ex-marido, em um relacionamento).



Em síntese…

• O home-office foi muito bem avaliado e as pessoas não gostariam de voltar para o 100% 
presencial;

• Embora homens e mulheres tenham avaliado bem a experiência, para os homens o período foi 
revelador da dificuldade de conciliar vida e carreira;

• As pessoas descobriram novas formas de realizar as atividades que desempenhavam;

• Este modelo trouxe duas tendências contraditórias: de um lado, solidão e ansiedade, e, de outro, 
qualidade de vida e percepção de solidariedade;

• A questão da saúde mental passou a ser um tópico fundamental para as empresas;

• É preocupante que 80% dos respondentes gostaria de mudar de carreira, modelo de trabalho e 
busca mais flexibilidade – sendo um desafio para a retenção de talentos;

• As estratégias de retorno e a gestão de pessoas têm que ser pensadas com muito cuidado!



#GRATIDÃO


