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Teletrabalho e Mercado de
Trabalho
O Instituto DataSenado realizou pesquisa nacional para ouvir a opinião
dos brasileiros sobre teletrabalho, também conhecido como trabalho
remoto, a distância ou homeoffice, modalidade em que o funcionário
realiza as atividades laborais na própria residência em lugar de ir até a
empresa ou organização que o emprega.
Além disso, também foram apresentadas perguntas sobre dois projetos
de lei relacionados ao tema e de autoria do senador Fabiano Contarato
(Rede-ES), a saber: o Projeto de Lei 3.512∕20, que tem por objetivo
obrigar o empregador a fornecer e manter os equipamentos e a
infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho em
regime de teletrabalho, e o Projeto de Lei 3.428∕20, que prevê o
teletrabalho para pai ou mãe de filhos com até doze anos incompletos
em famílias monoparentais até a reabertura das creches e escolas.
Entre os dias 11 e 18 de setembro, 5.000 brasileiros com 16 anos ou
mais foram entrevistados por telefone, em amostra representativa da
população brasileira.

As amostras do DataSenado são totalmente probabilísticas. Nas
entrevistas, são feitas perguntas que permitem estimar a margem de
erro para cada um dos resultados aqui divulgados, calculados com nível
de confiança de 95% (Anexo 1). Dessa forma, não existe uma única
margem de erro para toda a pesquisa (aproximação usual em pesquisas
que não são totalmente probabilísticas). As entrevistas foram
distribuídas por todas as unidades da Federação, por meio de ligações
para telefones fixos e móveis, com alocação proporcional à população
de cada UF.
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Ver descrição detalhada da metodologia ao final do relatório.
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Pandemia aumenta o número de brasileiros com
experiência em teletrabalho
No Brasil, 13% da população têm experiência com teletrabalho. Desses,
6% trabalham a distância no atual momento, número que corresponde a
aproximadamente 10 milhões de brasileiros. Além disso, 7% já
trabalharam nessa modalidade, aproximadamente 11 milhões de
brasileiros.

Você trabalha ou já trabalhou para uma empresa ou organização em regime de
teletrabalho?
Percentual

Margem de erro

Sim, trabalha atualmente

10.219.786

6%

±0.8%

Sim, já trabalhou

11.214.742

7%

±1.2%

146.280.434

87%

±1.4%

159.590

0%

±0.1%

167.874.552

100%

-

Não
Prefiro não responder
Total

Entre os brasileiros que já trabalharam a distância, dois terços afirmam
que o trabalho nessa modalidade se deu em razão do isolamento social
causado pela pandemia do coronavírus. Esse número corresponde a
uma estimativa de 14 milhões de brasileiros.
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População
estimada
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Você trabalhou/está trabalhando na modalidade de teletrabalho em razão do
isolamento social causado pela pandemia do Coronavírus?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Sim

14.136.370

66%

±6%

Não

7.290.297

34%

±6%

7.861

0%

±0.1%

21.434.528

100%

-

Não sei/Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem trabalha ou já trabalhou para empresa ou organização em regime de
teletrabalho.
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O percentual de brasileiros que têm experiência com trabalho a
distância é maior entre pessoas que têm pelo menos nível superior
incompleto do que entre cidadãos com menor nível educacional.
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Da mesma forma, o percentual de brasileiros que têm experiência com
teletrabalho é maior entre pessoas com renda familiar superior a 5
salários mínimos do que entre cidadãos de faixas de renda inferiores.
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Maioria se sentia preparada quando começou o
teletrabalho
A maior parte dos brasileiros que tem experiência com teletrabalho diz
que se sentia preparada para esse formato de trabalho quando iniciou.

Instituto DataSenado

No entanto, mais da metade (60%) dos trabalhadores que estão ou já
estiveram em trabalho remoto indica que, quando iniciou o
teletrabalho, a empresa ou organização empregadora não tinha essa
modalidade de trabalho implantada.
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Nesse grupo, mais da metade (58%) afirma que a empresa ou
organização empregadora não estava preparada para esse modelo
laboral.
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Apesar disso, sete em cada dez trabalhadores que têm experiência com
trabalho remoto afirmam que se adaptar ao novo formato foi fácil.
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Em relação às dificuldades enfrentadas ao iniciar o teletrabalho, a mais
citada foi a falta de internet de qualidade.
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No que se refere às desvantagens do teletrabalho, nota-se uma
diferença na frequência de respostas de acordo com o gênero do
trabalhador. Entre as mulheres, a mais citada é conciliar o trabalho com
as tarefas domésticas, enquanto a falta de internet de qualidade é a
mais lembrada por homens.
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A vantagem do teletrabalho citada em maior frequência é o horário
flexível, seguida de ter mais tempo para a família.
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Mais da metade de quem têm experiência com teletrabalho afirma que
iria preferir um emprego em parte presencial, caso recebesse uma
proposta de trabalho.
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Produtividade aumentou com o teletrabalho

Segundo os resultados, o teletrabalho também trouxe benefícios para a
vida pessoal. A maioria dos trabalhadores remotos percebe aumento no nível
de bem-estar pessoal (49%) e melhoria no ambiente familiar (48%).
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A maioria dos trabalhadores remotos afirma que houve aumento de
produtividade com o teletrabalho, tanto em relação ao próprio
desempenho (41%) quanto em relação ao da empresa ou organização
empregadora (38%).

Trabalhadores têm redução de salário e perda de
benefícios
Aproximadamente um em cada cinco (19%) trabalhadores remotos teve
redução de salário ao iniciar o teletrabalho. Além disso, quase um
quarto (24%) perdeu algum benefício ou auxílio que era pago no
trabalho presencial.
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Sete em cada dez trabalhadores que têm experiência com trabalho
remoto já possuíam o equipamento necessário para realizar o trabalho
em casa. E mais da metade respondeu que os equipamentos eram
próprios.
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A maioria dos trabalhadores remotos (68%) não recebeu auxílio da
empresa ou organização empregadora para ter os equipamentos
necessários ao trabalho.
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A maioria dos trabalhadores remotos pagam a energia elétrica e a
internet que utilizam para trabalhar em casa.
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Dois terços dos trabalhadores que têm experiência com teletrabalho
trabalhavam ou trabalham por hora e um terço, por produtividade.
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Entre os que trabalham por jornada, 61% dizem receber mensagens,
ligações ou e-mails fora do horário regular de trabalho. Além disso, 78%
afirmam já ter trabalhado além do horário normal da jornada.
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Opinião sobre propostas para regular o teletrabalho
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A pesquisa também avaliou a opinião dos brasileiros sobre o Projeto de
Lei 3.512∕20, de autoria do senador Fabiano Contarato (Rede-ES). A
maioria dos brasileiros (82%) concorda com o pagamento de horas
extras caso a jornada de teletrabalho seja superior a oito horas diárias.
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Nove em cada dez brasileiros acham que a empresa deve fornecer
equipamento eletrônico para que o empregado possa cumprir as tarefas
no regime de teletrabalho.
A maior parte dos brasileiros acredita que a empresa deve pagar o custo
que o empregado tem com energia elétrica (71%) e com internet (79%)
para desempenhar as atividades laborais em regime de trabalho
remoto.
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Nove em cada dez brasileiros também concordam com o Projeto de Lei
3.428∕20, que estabelece que o teletrabalho seja um direito para pais e
mães solteiros de filhos com até 12 anos, até que creches e escolas
voltem a funcionar depois da pandemia.
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Maioria não tem medo de perder emprego com
aumento do teletrabalho
Mais de 40% dos brasileiros declararam que têm alguma ocupação.
Dentre esses, 60% dizem não ter medo de ficarem desempregados por
causa do aumento de empregos em regime de teletrabalho.
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Segundo os resultados, 40% dos brasileiros ocupados são trabalhadores
autônomos, 28% são assalariados no setor privado e 13% são
assalariados no setor público.
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Perfil dos Respondentes
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Metodologia
A pesquisa teve como população-alvo cidadãos de 16 anos ou mais, residentes no
Brasil. Os participantes foram selecionados via Amostragem Estratificada2 por unidade
da Federação (UF) com alocação proporcional à população da UF. A amostra total foi
composta por 5.000 entrevistas. O questionário foi do tipo estruturado, com questões
objetivas.
A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas telefônicas via CATI (Computer
Assisted Telephone Interviewing). Nesse método, o entrevistador segue um roteiro
que é disponibilizado em computador e composto por questionário estruturado, com
questões objetivas e orientações para a condução da entrevista. Essa estrutura visa
eliminar possíveis vieses, bem como maximizar a aderência dos cidadãos contatados à
pesquisa.
Os números de telefone usados nas discagens foram selecionados aleatoriamente,
respeitando o delineamento amostral a partir de cadastro disponibilizado pela Anatel,
onde constam todos os números habilitáveis do país. As quantidades de números fixos
e móveis sorteados na amostra foram estabelecidas de forma a garantir que, por UF, a
probabilidade de sorteio de qualquer número fosse a mesma, independente de se
tratar de telefone fixo ou móvel.
Para compor a amostra, foram realizadas ligações telefônicas para todo o país.
Atendido o telefone, e após verificar se o(a) entrevistado(a) pertencia à populaçãoalvo, o entrevistador solicitava autorização para realizar a pesquisa. As entrevistas
foram realizadas até que os 5.000 questionários estivessem preenchidos, respeitando
a alocação por UF do plano amostral.

Primeiro, a estimativa da taxa de resposta por região foi obtida de forma equivalente
à Response Rate 1 (RR1) da American Association for Public Opinion Research (AAPOR,
2016, p. 61), a partir de dados referentes às discagens telefônicas coletados no
decorrer da pesquisa.
2

Delineamento amostral que ‘consiste na divisão de uma população em grupos (chamados estratos) segundo alguma(s)
característica(s) conhecida(s) na população sob estudo, e de cada um desses estratos são selecionada amostras em
proporções convenientes’ (BOLFARINE e BUSSAB, 2005, p. 93).
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Foram auditadas 20% das entrevistas, verificando itens como cordialidade, leitura
fluente, marcação correta das respostas, não direcionamento das respostas, dentre
outros aspectos de qualidade e imparcialidade durante a aplicação da pesquisa.
No cômputo dos resultados, foi aplicada técnica de ponderação para pesquisas com
amostra complexa, que leva em conta três aspectos: não resposta, probabilidades
distintas de seleção dos(as) entrevistados(as) (uma pessoa pode ter acesso a mais de
um número de telefone e/ou pode compartilhar um número com outras pessoas) e a
distribuição demográfica da população-alvo. Estes aspectos foram considerados na
ponderação por meio do cálculo de três fatores, que, juntos, resultaram em peso
amostral que permite obter estimativas para a população-alvo da pesquisa.
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Na sequência, a probabilidade de seleção dos(as) entrevistados(as) foi calculada com
base na quantidade de linhas telefônicas a que cada indivíduo tinha acesso, na
quantidade de pessoas que compartilhavam cada uma dessas linhas e no total de
linhas habilitadas alcançadas na pesquisa em relação ao total de linhas habilitadas no
Brasil por UF, segundo as estatísticas mais recentes da Anatel.
Por fim, os pesos foram ajustados para refletirem a proporção da população por
Região, segundo as seguintes características demográficas: sexo, idade, escolaridade,
raça/cor e tipo do município. Para tanto, foi utilizado o método rake, considerando a
distribuição estimada da população brasileira segundo dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do 2º trimestre de 2020.
Para análise dos resultados da pesquisa, cada estimativa divulgada no relatório é
acompanhada das respectivas margens de erros (Anexo 1), calculadas com nível de
confiança de 95%. Dessa forma, não existe uma única margem de erro para toda a
pesquisa, prática usual, embora imprecisa, em pesquisas que não são totalmente
probabilísticas.

Referências bibliográficas:
AMERICAN ASSOCIATION FOR PUBLIC OPINION RESEARCH. Standard definitions: Final
dispositions of case codes and outcome rates for surveys. ”, 2011.
BOLFARINE, H.; BUSSAB, W. de O. Elementos de amostragem. Ed. Edgard Blucher. São
Paulo, 2005.
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Os percentuais foram arredondados de maneira que, para números com decimal
menor que 0,5, foi mantida a parte inteira; e para números com decimal maior ou
igual a 0,5, adicionou-se uma unidade à parte inteira do número. O uso dessa
metodologia de arredondamento faz com que, em alguns casos, a soma dos
percentuais de gráficos e de algumas colunas das tabelas seja diferente de 100%, para
mais ou para menos, sem que isso implique em erro de cálculo.
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ANEXO 1 – Tabelas de Resultados
Atualmente, você está trabalhando?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Sim

66.026.521

39%

±2.5%

Não

101.741.204

61%

±2.5%

106.827

0%

±0.1%

167.874.552

100%

-

Prefiro não responder
Total

Você trabalha ou já trabalhou para uma empresa ou organização em regime de
teletrabalho?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Sim, trabalha atualmente

10.219.786

6%

±0.8%

Sim, já trabalhou

11.214.742

7%

±1.2%

146.280.434

87%

±1.4%

159.590

0%

±0.1%

167.874.552

100%

-

Não
Prefiro não responder
Total

Você trabalhou/está trabalhando na modalidade de teletrabalho em razão do
isolamento social causado pela pandemia do coronavírus?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Sim

14.136.370

66%

±6%

Não

7.290.297

34%

±6%

7.861

0%

±0.1%

21.434.528

100%

-

Não sei/Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem trabalha ou já trabalhou para empresa ou organização em regime de
teletrabalho.

Há quanto tempo parou de trabalhar em regime de teletrabalho?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Até 6 meses

5.984.958

53%

±9%

Mais de 6 meses a 1 ano

1.085.633

10%

±3.7%

Mais de 1 ano a 2 anos

1.149.662

10%

±5.5%

Mais de 2 anos

2.877.069

26%

±8%

117.419

1%

±1%

11.214.742

100%

-

Não me lembro/Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem já trabalhou na modalidade de teletrabalho.
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Quando você iniciou o teletrabalho, a empresa já tinha a opção de teletrabalho?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Sim

8.274.936

39%

±5.9%

Não

12.893.858

60%

±5.9%

265.734

1%

±1%

21.434.528

100%

-

Não sei/Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem trabalha ou já trabalhou para empresa ou organização em regime de
teletrabalho.

Em sua opinião, a empresa estava preparada para o teletrabalho?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Sim

5.316.507

41%

±6.6%

Não

7.480.614

58%

±6.6%

96.737

1%

±0.8%

12.893.858

100%

-

Não sei/Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem disse que a empresa não tinha a opção de teletrabalho quando iniciou o
trabalho nessa modalidade.

Quando você iniciou o teletrabalho, você se sentia preparado para esse formato de
trabalho?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Sim

12.333.554

58%

±5.5%

Não

9.021.193

42%

±5.5%

79.781

0%

±0.6%

21.434.528

100%

-

Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem trabalha ou já trabalhou para empresa ou organização em regime de
teletrabalho.

Para você, se adaptar ao teletrabalho foi:
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Fácil

15.003.972

70%

±5.1%

Difícil

5.453.858

25%

±4.9%

Nem fácil, nem difícil

872.556

4%

±2.1%

Prefiro não responder

104.142

0%

±0.5%

21.434.528

100%

-

Total

*Questão respondida por quem trabalha ou já trabalhou para empresa ou organização em regime de
teletrabalho.

33
Em sua opinião, qual foi a maior dificuldade quando você iniciou o teletrabalho?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Falta de internet de qualidade

4.754.833

22%

±4.4%

Conciliar trabalho com tarefas domésticas

4.314.931

20%

±4%

Falta de equipamento de informática
adequado

3.501.205

16%

±5.9%

Falta de convívio com colegas de trabalho

3.167.294

15%

±4.3%

Falta de local adequado em casa

1.913.030

9%

±2.8%

Sobrecarga de trabalho

1.859.495

9%

±2.5%

Outro.

1.116.132

5%

±2%

715.230

3%

±1.7%

92.378

0%

±0.5%

21.434.528

100%

-

Não tive dificuldade
Não sei/Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem trabalha ou já trabalhou para empresa ou organização em regime de
teletrabalho.

Em sua opinião, qual é a maior vantagem do teletrabalho?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Horário flexível

5.916.206

28%

±5.6%

Ter mais tempo para a família

5.218.363

24%

±5%

Não ter deslocamento para o trabalho

5.100.801

24%

±4.3%

Diminuição de despesas

2.570.716

12%

±4.1%

Maior produtividade

1.595.568

7%

±2.4%

Não vejo vantagem

400.079

2%

±1.3%

Outro.

288.285

1%

±0.9%

Não sei/Prefiro não responder

344.509

2%

±1.4%

21.434.528

100%

-

Total

*Questão respondida por quem trabalha ou já trabalhou para empresa ou organização em regime de
teletrabalho.

Quando você iniciou o teletrabalho, você possuía um espaço adequado para realizar o
trabalho em casa?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Sim

13.073.496

61%

±5.4%

Não

8.361.032

39%

±5.4%

0

0%

±0%

21.434.528

100%

-

Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem trabalha ou já trabalhou para empresa ou organização em regime de
teletrabalho.
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E quando você iniciou o teletrabalho, você possuía o equipamento necessário para
realizar o seu trabalho em casa?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Sim

14.995.312

70%

±5.2%

Não

6.428.864

30%

±5.2%

10.352

0%

±0.1%

21.434.528

100%

-

Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem trabalha ou já trabalhou para empresa ou organização em regime de
teletrabalho.

Os equipamentos que você usava/usa para trabalhar de casa eram/são:
População
estimada
Seus

Percentual

Margem de erro

12.231.108

57%

±5.6%

Da empresa

4.833.662

23%

±4.3%

Alguns seus e outros da empresa.

4.159.929

19%

±4.5%

209.829

1%

±1.1%

21.434.528

100%

-

Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem trabalha ou já trabalhou para empresa ou organização em regime de
teletrabalho.

Você recebeu algum auxílio da sua empresa ou organização para ter os equipamentos
necessários para trabalhar em casa?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Sim

6.901.185

32%

±5.4%

Não

14.477.448

68%

±5.4%

55.896

0%

±0.4%

21.434.528

100%

-

Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem trabalha ou já trabalhou para empresa ou organização em regime de
teletrabalho.
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Os custos da energia elétrica que você usava/usa para trabalhar em casa eram/são
pagos:
População
estimada
Por você
Pela empresa
Em parte por você, em parte pela
empresa

Margem de erro

18.517.744

86%

±4.5%

619.634

3%

±2%

2.297.150

11%

±4.2%

0

0%

±0%

21.434.528

100%

-

Prefiro não responder
Total

Percentual

*Questão respondida por quem trabalha ou já trabalhou para empresa ou organização em regime de
teletrabalho.

Os custos da internet que você usava/usa para trabalhar em casa eram/são pagos:
População
estimada
Por você

Percentual

Margem de erro

18.065.327

84%

±4.5%

Pela empresa

1.234.919

6%

±2.7%

Em parte por você, em parte pela
empresa

2.073.382

10%

±3.9%

60.899

0%

±0.4%

21.434.528

100%

-

Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem trabalha ou já trabalhou para empresa ou organização em regime de
teletrabalho.

Você faz seu trabalho:
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Integralmente em casa

5.207.764

51%

±6.7%

Mais em casa do que no escritório

3.785.357

37%

±6.5%

Mais no escritório do que em casa

1.119.026

11%

±4.1%

107.639

1%

±1.2%

10.219.786

100%

-

Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem trabalha atualmente para uma empresa ou organização em regime de
teletrabalho.
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Você fazia seu trabalho:
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Integralmente em casa

3.919.002

35%

±9.3%

Mais em casa do que no escritório

4.301.402

38%

±8.4%

Mais no escritório do que em casa

2.909.751

26%

±7.8%

84.587

1%

±1.1%

11.214.742

100%

-

Prefiro não responder
Total

*Questão repsondida por quem já trabalhou para uma empresa ou organização em regime de teletrabalho.

Você trabalhava/trabalha:
População
estimada
Por hora
Por produtividade
Prefiro não responder
Total

Percentual

Margem de erro

13.982.569

65%

±5.3%

6.810.925

32%

±5.1%

641.034

3%

±1.7%

21.434.528

100%

-

*Questão respondida por quem trabalha ou já trabalhou para empresa ou organização em regime de
teletrabalho.

E você tinha/tem:
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Horario flexível

6.875.303

49%

±7.3%

Horário fixo

6.803.834

49%

±7.2%

303.431

2%

±2.4%

13.982.569

100%

-

Prefiro não responder
Total
*Questão respondida por quem trabalha por hora.

Em geral, você recebia/recebe mensagens, ligações, ou e-mails do trabalho fora da sua
jornada normal?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Sim

8.300.402

61%

±7.3%

Não

5.378.736

39%

±7.3%

0

0%

±0%

13.679.138

100%

-

Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem disse que tem horário de trabalho fixo ou flexível.
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Já aconteceu de você trabalhar além do horário normal da sua jornada?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Sim

10.612.495

78%

±5.8%

Não

3.066.643

22%

±5.8%

0

0%

±0%

13.679.138

100%

-

Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem disse que tem horário de trabalho fixo ou flexível.

Antes de iniciar o teletrabalho, você trabalhava presencialmente?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Sim

19.350.228

90%

±3.1%

Não

1.945.574

9%

±2.9%

138.726

1%

±1.3%

21.434.528

100%

-

Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem trabalha ou já trabalhou para empresa ou organização em regime de
teletrabalho.

Ao iniciar o teletrabalho, você teve redução do salário?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Sim

3.664.205

19%

±4.1%

Não

15.497.616

80%

±4.2%

188.409

1%

±0.8%

19.350.229

100%

-

Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem afirmou que trabalhava presencialmente antes de iniciar o teletrabalho.

Ao iniciar o teletrabalho, você perdeu algum benefício ou auxílio que era pago no
trabalho presencial?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Sim

4.591.001

24%

±5.2%

Não

14.699.173

76%

±5.2%

60.055

0%

±0.5%

19.350.229

100%

-

Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem afirmou que trabalhava presencialmente antes de iniciar o teletrabalho.

Antes de começar o teletrabalho, quanto tempo, em média, você gastava no
deslocamento até chegar no seu local de trabalho?
População
estimada

Percentual

Margem de

Até 15 minutos

3.371.318

17%

±3

Mais que 15 minutos até 30 minutos

4.830.868

25%

±5

Mais que 30 minutos até 1 hora

4.813.118

25%

±4

Mais que 1 hora até 1 hora e meia

2.395.242

12%

±3

Mais que 1 hora e meia até 2 horas

2.804.003

14%

±5

Mais que 2 horas

784.241

4%

Não sei/Prefiro não responder

351.439

2%

19.350.229

100%

Total

±1

*Questão respondida por quem afirmou que trabalhava presencialmente antes de iniciar o teletrabalho.

Ao iniciar o teletrabalho, no geral, os seus gastos mensais:
População
estimada

Percentual

Margem de

Aumentaram

5.677.270

29%

±5

Permaneceram iguais

6.569.589

34%

±5

Diminuiram

7.001.796

36%

±6

101.574

1%

±0

19.350.229

100%

Não sei/Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem afirmou que trabalhava presencialmente antes de iniciar o teletrabalho.

Com o teletrabalho, você acha que a sua produtividade:
População
estimada

Percentual

Margem de

Aumentou

7.987.379

41%

Permaneceu igual

7.446.614

38%

±5

Diminuiu

3.768.273

19%

±5

147.962

1%

±0

19.350.229

100%

Não sei/Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem afirmou que trabalhava presencialmente antes de iniciar o teletrabalho.
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E com o teletrabalho, você acha que a produtividade da empresa ou organização em
que você trabalhava/trabalha:
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Aumentou

7.123.708

37%

±5.6%

Permaneceu igual

6.616.318

34%

±6%

Diminuiu

5.090.728

26%

±5.4%

519.475

3%

±1.3%

19.350.229

100%

-

Não sei/Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem afirmou que trabalhava presencialmente antes de iniciar o teletrabalho.

Em sua opinião, com o teletrabalho, o seu nível de bem-estar:
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Aumentou

9.578.292

49%

±6.1%

Permaneceu igual

4.538.958

23%

±5%

Diminuiu

5.100.817

26%

±5.6%

132.161

1%

±0.5%

19.350.229

100%

-

Não sei/Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem afirmou que trabalhava presencialmente antes de iniciar o teletrabalho.

E com o teletrabalho, o ambiente familiar:
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Melhorou

9.262.716

48%

±6%

Permaneceu igual

7.625.395

39%

±5.9%

Piorou

2.343.176

12%

±3.2%

118.942

1%

±0.5%

19.350.229

100%

-

Moro sozinho(a)/Não sei/Prefiro não
responder
Total

*Questão respondida por quem afirmou que trabalhava presencialmente antes de iniciar o teletrabalho.

Em relação ao regime de trabalho, você prefere:
População
estimada
Trabalho presencial
Teletrabalho
Não sei/Prefiro não responder
Total

Percentual

Margem de erro

10.324.722

53%

±6.2%

8.547.860

44%

±6.2%

477.647

2%

±1.5%

19.350.229

100%

-

*Questão respondida por quem afirmou que trabalhava presencialmente antes de iniciar o teletrabalho.
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Caso você estivesse procurando um novo emprego e recebesse uma proposta, você
iria preferir um trabalho:
População
estimada
Totalmente presencial
Em parte presencial
Totalmente teletrabalho
Não sei/Prefiro não responder
Total

Percentual

Margem de erro

4.473.946

21%

±4.6%

12.103.951

56%

±5.7%

4.178.774

19%

±4.8%

677.858

3%

±1.9%

21.434.528

100%

-

*Questão respondida por quem trabalha ou já trabalhou para empresa ou organização em regime de
teletrabalho.

Depois do fim da pandemia, você acredita que a recuperação da economia vai ser:
População
estimada
Lenta
Rápida
Não sei/Prefiro não responder
Total

Percentual

Margem de erro

133.065.061

79%

±2.4%

25.103.260

15%

±1.8%

9.706.232

6%

±2.1%

167.874.552

100%

-

Um projeto de lei obriga o pagamento de horas extras caso o empregado trabalhe
mais que 8 horas em um dia em regime de teletrabalho, até o limite de duas horas
extras por dia. Você concorda ou discorda dessa proposta?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Concorda

138.204.506

82%

±2.2%

Discorda

23.202.421

14%

±1.9%

6.467.624

4%

±1.1%

167.874.552

100%

-

Não sei/Prefiro não responder
Total

Fornecer equipamento eletrônico para que o empregado possa cumprir as tarefas no
regime de teletrabalho?
População
estimada
Deve
Não deve
Não sei/Prefiro não responder
Total

Percentual

Margem de erro

151.858.543

90%

±2.3%

10.719.119

6%

±2.1%

5.296.890

3%

±1.3%

167.874.552

100%

-
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Pagar o custo de energia elétrica que o empregado tem quando está em regime de
teletrabalho?
População
estimada
Deve
Não deve
Não sei/Prefiro não responder
Total

Percentual

Margem de erro

119.060.731

71%

±2.5%

42.149.023

25%

±2.4%

6.664.798

4%

±1%

167.874.552

100%

-

Pagar o custo de internet que o empregado tem quando está em teletrabalho?
População
estimada
Deve
Não deve
Não sei/Prefiro não responder
Total

Percentual

Margem de erro

132.269.859

79%

±2.6%

28.605.529

17%

±2.5%

6.999.164

4%

±1.3%

167.874.552

100%

-

Um projeto de lei garante a pais e mães solteiros de filhos com até 12 anos de idade o
direito de ficar em teletrabalho até que creches e escolas voltem a funcionar depois
da pandemia. Você concorda ou discorda desse projeto?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Concorda

150.799.470

90%

±1.5%

Discorda

12.568.886

7%

±1.2%

4.506.197

3%

±1%

167.874.552

100%

-

Não sei/Prefiro não responder
Total

Ocupação
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Ocupado

73.887.448

44%

±2.7%

Desocupado

24.383.810

15%

±2%

Fora da força de trabalho

67.447.973

40%

±2.8%

2.155.321

1%

±1%

167.874.552

100%

-

Prefiro não responder
Total
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Na sua principal ocupação, você é:
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Trabalhador autônomo

28.843.281

39%

±3.6%

Assalariado no setor privado

20.411.849

28%

±3.3%

Assalariado no setor público

9.583.828

13%

±1.9%

Trabalhador doméstico

5.272.875

7%

±1.9%

Outra

3.581.834

5%

±1.5%

Empresário

3.189.567

4%

±1.2%

Estagiário

1.640.131

2%

±0.7%

Prefiro não responder

1.364.083

2%

±1%

73.887.448

100%

-

Total

*Questão respondida por quem, na última semana, estava ocupado.

Com o aumento dos empregos em regime de teletrabalho, você tem medo de perder o
seu emprego?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Sim

27.717.251

38%

±3.7%

Não

44.111.767

60%

±3.7%

2.058.431

3%

±1.1%

73.887.448

100%

-

Não sei/Prefiro não responder
Total

*Questão respondida por quem, na última semana, estava ocupado.

Você lembra em quem votou para senador na última eleição?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Sim

58.592.805

35%

±2.8%

Não

95.870.977

57%

±2.8%

Não aplica/Não sei/Prefiro não responder

13.410.770

8%

±1.3%

167.874.552

100%

-

Total

Você segue algum senador nas redes sociais?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Sim

28.416.594

17%

±2.6%

Não

138.216.293

82%

±2.6%

1.241.665

1%

±0.3%

167.874.552

100%

-

Não aplica/Não sei/Prefiro não responder
Total
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Como você avalia o seu interesse por política?
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Alto

26.144.844

16%

±2.3%

Médio

65.108.324

39%

±3%

Baixo

34.962.142

21%

±2.2%

Nenhum

39.731.888

24%

±2.4%

1.927.354

1%

±0.6%

167.874.552

100%

-

Não sei/Prefiro não responder
Total

Na política se fala em esquerda, direita e centro. Você se considera mais de:
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Esquerda

19.985.244

12%

±1.5%

Direita

39.028.514

23%

±2.4%

Centro

20.696.150

12%

±2.3%

Nenhuma das anteriores

79.117.675

47%

±2.8%

9.046.970

5%

±1.5%

167.874.552

100%

-

Não sei/Prefiro não responder
Total

Região
População
estimada

Percentual

Norte

13.583.773

8%

Nordeste

44.474.047

26%

Sudeste

72.400.615

43%

Sul

24.615.561

15%

Centro-Oeste

12.800.556

8%

167.874.552

100%

Total

Sexo
População
estimada

Percentual

Homem

78.660.990

47%

Mulher

89.213.562

53%

167.874.552

100%

Total
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Faixa etária
População
estimada

Percentual

De 16 a 29 anos

42.290.259

25%

De 30 a 39 anos

32.091.565

19%

De 40 a 49 ano

30.034.926

18%

De 50 a 59 anos

27.052.638

16%

60 anos ou mais

36.405.164

22%

167.874.552

100%

Total

Escolaridade
População
estimada

Percentual

Até ensino fundamental incompleto

53.690.287

32%

Ensino fundamental completo

26.224.098

16%

Ensino médio completo

50.394.006

30%

Ensino superior incompleto ou mais

37.566.161

22%

167.874.552

100%

Total

Cor/raça
População
estimada

Percentual

Branca

74.548.759

44%

Preta

15.393.373

9%

Parda

76.354.273

45%

1.578.147

1%

167.874.552

100%

Amarela/Indígena
Total

Renda familiar em salários mínimos
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Até 2

81.889.604

49%

±2.7%

Mais de 2 a 5

34.747.115

21%

±2.5%

Mais de 5

13.980.292

8%

±1.2%

Não sei/Prefiro não responder

37.257.540

22%

±2.4%

167.874.552

100%

-

Total
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Religião/Crença
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Católica

82.175.515

49%

±2.8%

Evangélica

51.479.419

31%

±2.8%

Outras/Sem religião

32.201.554

19%

±2%

2.018.065

1%

±0.6%

167.874.552

100%

-

Prefiro não repsonder
Total

Condição no domicílio
População
estimada

Percentual

Margem de erro

Responsável pelo domicílio

113.993.048

68%

±2.5%

Outra condição no domicílio

47.608.348

28%

±2.5%

6.273.156

4%

±1.5%

167.874.552

100%

-

Prefiro não responder
Total

População estimada

Total
53.690.287

100%

0% (±0.1%)

76% (±5.2%)

Não

Até ensino fundamental
incompleto
24% (±5.2%)

Prefiro não responder

78.660.990

100%

26.224.098

100%

0% (±0%)

61% (±6.1%)

39% (±6.1%)

Ensino fundamental
completo

50.394.006

100%

0% (±0.2%)

58% (±4.3%)

42% (±4.3%)

Ensino médio completo

Estimativa (± margem de erro)

"Atualmente, você está trabalhando?" por escolaridade

Sim

População estimada

Total

0% (±0.1%)

50% (±4.2%)

Não

Prefiro não responder

50% (±4.2%)

Sim

Homem

Estimativa (± margem de erro)

"Atualmente, você está trabalhando?" por sexo

37.566.161

100%

0% (±0%)

42% (±5.2%)

58% (±5.2%)

Ensino superior incompleto
ou mais

89.213.562

100%

0% (±0.1%)

70% (±3.5%)

30% (±3.5%)

Mulher
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População estimada

Total
42.290.259

100%

0% (±0.1%)

62% (±5.1%)

Não

De 16 a 29 anos
38% (±5.1%)

Prefiro não responder

44.474.047

100%

0% (±0%)

63% (±5.8%)

37% (±5.8%)

72.400.615

100%

0% (±0.1%)

61% (±4.1%)

39% (±4.1%)

Sudeste

Estimativa (± margem de erro)
Nordeste

32.091.565

100%

0% (±0.2%)

51% (±5.5%)

49% (±5.5%)

De 30 a 39 anos

30.034.926

100%

0% (±0.3%)

46% (±6.2%)

54% (±6.2%)

De 40 a 49 ano

Estimativa (± margem de erro)

"Atualmente, você está trabalhando?" por faixa etária

13.583.773

100%

Sim

População estimada

Total

0% (±0.4%)

66% (±5.2%)

Não

Prefiro não responder

34% (±5.2%)

Sim

Norte

"Atualmente, você está trabalhando?" por região

27.052.638

100%

0% (±0%)

61% (±6.6%)

39% (±6.6%)

De 50 a 59 anos

24.615.561

100%

0% (±0.1%)

56% (±4.7%)

44% (±4.7%)

Sul

36.405.164

100%

0% (±0%)

80% (±6.2%)

20% (±6.2%)

60 anos ou mais

12.800.556

100%

0% (±0.4%)

56% (±4.9%)

44% (±4.9%)

Centro-Oeste
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População estimada

Total
105.248.011

100%

0% (±0.1%)

72% (±3.4%)

Não

Até 2
28% (±3.4%)

Prefiro não responder

75.256.224

100%

44.658.473

100%

0% (±0.2%)

45% (±7%)

55% (±7%)

Mais de 2 a 5

Estimativa (± margem de erro)

"Atualmente, você está trabalhando?" por renda familiar em salários mínimos

Sim

População estimada

Total

0% (±0.1%)

59% (±4.5%)

Não

Prefiro não responder

40% (±4.5%)

Sim

Branca

Estimativa (± margem de erro)

"Atualmente, você está trabalhando?" por cor/raça

17.968.068

100%

0% (±0%)

31% (±7.5%)

69% (±7.5%)

Mais de 5

92.618.328

100%

0% (±0.1%)

62% (±3.3%)

38% (±3.3%)

Preta / Parda
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Estimativa (± margem de erro)

População estimada

Total
118.418.110

100%

0% (±0.1%)

58% (±3.1%)

Não

Responsável pelo domicílio
42% (±3.1%)

Prefiro não responder

52.105.797

100%

"Atualmente, você está trabalhando?" por condição no domicílio

83.175.388

100%

0% (±0%)

61% (±4.7%)

39% (±4.7%)

Evangélica

Estimativa (± margem de erro)

Sim

População estimada

Total

0% (±0.1%)

63% (±3.8%)

Não

Prefiro não responder

37% (±3.8%)

Sim

Católica

"Atualmente, você está trabalhando?" por religião/crença

49.456.442

100%

0% (±0%)

66% (±4.4%)

34% (±4.4%)

Outra condição no domicílio

32.593.367

100%

0% (±0.2%)

55% (±5.6%)

45% (±5.6%)

Outras/Sem religião
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2% (±1.2%)

Sim, já trabalhou

População estimada

Total

Prefiro não responder

53.690.287

100%

0% (±0.1%)

98% (±1.3%)

0% (±0.4%)

Até ensino fundamental
incompleto

Sim, trabalha atualmente

Não

78.660.990

100%

0% (±0.1%)

86% (±2.3%)

8% (±2%)

6% (±1.2%)

26.224.098

100%

0% (±0.3%)

92% (±4.6%)

7% (±4.5%)

1% (±0.9%)

50.394.006

100%

0% (±0.2%)

90% (±2.3%)

6% (±1.8%)

4% (±1.4%)

Ensino médio completo

Estimativa (± margem de erro)
Ensino fundamental
completo

Mulher

89.213.562

100%

0% (±0.1%)

89% (±2%)

5% (±1.3%)

6% (±1.3%)

37.566.161

100%

0% (±0%)

65% (±4.1%)

14% (±2.9%)

21% (±3.1%)

Ensino superior incompleto
ou mais

"Você trabalha ou já trabalhou para uma empresa ou organização em regime de teletrabalho?" por escolaridade

População estimada

Total

Prefiro não responder

Não

Sim, já trabalhou

Sim, trabalha atualmente

Homem

Estimativa (± margem de erro)

"Você trabalha ou já trabalhou para uma empresa ou organização em regime de teletrabalho?" por sexo
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13.583.773

100%

0% (±0.3%)

População estimada

42.290.259

100%

0% (±0.2%)

84% (±3.8%)

Não

Prefiro não responder

11% (±3.4%)

6% (±1.8%)

De 16 a 29 anos

Sim, já trabalhou

Sim, trabalha atualmente

Total

44.474.047

100%

0% (±0.2%)

91% (±2.1%)

6% (±2%)

4% (±1.1%)

72.400.615

100%

0% (±0%)

85% (±2.8%)

7% (±2.1%)

8% (±1.7%)

Sudeste

Estimativa (± margem de erro)
Nordeste

24.615.561

100%

0% (±0.3%)

85% (±3%)

8% (±2.7%)

6% (±1.4%)

Sul

12.800.556

32.091.565

100%

0% (±0.3%)

82% (±3.4%)

8% (±2.2%)

9% (±2.5%)

De 30 a 39 anos

30.034.926

100%

0% (±0.1%)

84% (±3.9%)

7% (±3.1%)

9% (±2.5%)

De 40 a 49 ano

Estimativa (± margem de erro)

27.052.638

100%

0% (±0.1%)

92% (±2.8%)

3% (±1.5%)

5% (±2%)

De 50 a 59 anos

100%

0% (±0.1%)

86% (±2.8%)

6% (±1.9%)

8% (±2.4%)

Centro-Oeste

36.405.164

100%

0% (±0%)

95% (±2.2%)

3% (±1.6%)

2% (±1.3%)

60 anos ou mais

"Você trabalha ou já trabalhou para uma empresa ou organização em regime de teletrabalho?" por faixa etária

População estimada

Total

Prefiro não responder

91% (±2.4%)

6% (±2.2%)

Sim, já trabalhou

Não

3% (±1.1%)

Sim, trabalha atualmente

Norte

"Você trabalha ou já trabalhou para uma empresa ou organização em regime de teletrabalho?" por região
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75.256.224

100%

0% (±0.1%)

92.618.328

100%

0% (±0.1%)

89% (±1.9%)

7% (±1.6%)

4% (±1%)

Preta / Parda

População estimada

Total

Prefiro não responder

105.248.011

100%

0% (±0.1%)

93% (±1.5%)

5% (±1.4%)

Sim, já trabalhou

Não

1% (±0.5%)

Sim, trabalha atualmente

Até 2

44.658.473

100%

0% (±0.2%)

79% (±4.5%)

11% (±4%)

9% (±2.3%)

Mais de 2 a 5

Estimativa (± margem de erro)

17.968.068

100%

0% (±0%)

64% (±6.1%)

9% (±2.9%)

27% (±5.2%)

Mais de 5

"Você trabalha ou já trabalhou para uma empresa ou organização em regime de teletrabalho?" por renda familiar em
salários mínimos

População estimada

Total

Prefiro não responder

85% (±2.5%)

6% (±1.8%)

Sim, já trabalhou

Não

9% (±1.6%)

Sim, trabalha atualmente

Branca

Estimativa (± margem de erro)

"Você trabalha ou já trabalhou para uma empresa ou organização em regime de teletrabalho?" por cor/raça
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83.175.388

100%

0% (±0.1%)

52.105.797

100%

0% (±0.2%)

90% (±2.4%)

5% (±2%)

4% (±1.3%)

Evangélica

Estimativa (± margem de erro)

32.593.367

100%

0% (±0%)

80% (±4.2%)

9% (±3.4%)

11% (±2.6%)

Outras/Sem religião

População estimada

Total

Prefiro não responder

118.418.110

100%

0% (±0.1%)

87% (±1.5%)

7% (±1.3%)

Sim, já trabalhou

Não

6% (±0.9%)

Sim, trabalha atualmente

Responsável pelo domicílio

Estimativa (± margem de erro)

49.456.442

100%

0% (±0.1%)

86% (±3.2%)

7% (±2.7%)

6% (±1.7%)

Outra condição no domicílio

"Você trabalha ou já trabalhou para uma empresa ou organização em regime de teletrabalho?" por condição no domicílio

População estimada

Total

Prefiro não responder

88% (±1.9%)

7% (±1.5%)

Sim, já trabalhou

Não

5% (±1.1%)

Sim, trabalha atualmente

Católica

"Você trabalha ou já trabalhou para uma empresa ou organização em regime de teletrabalho?" por religião/crença
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2% (±2.2%)

Não sei/Prefiro não responder

11.362.264

População estimada

Total

78.660.990

100%

8% (±4.2%)

19% (±2.9%)

Rápida

Não sei/Prefiro não responder

73% (±4.2%)

Lenta

Homem

Estimativa (± margem de erro)

"Depois do fim da pandemia, você acredita que a recuperação da economia vai ser:" por sexo

*Questão respondida por quem trabalha ou já trabalhou para empresa ou organização em regime de teletrabalho.

População estimada

100%

2% (±1.6%)

Outro.

Total

1% (±0.8%)

14% (±6.6%)

Diminuição de despesas

Não vejo vantagem

21% (±5.8%)

Não ter deslocamento para o
trabalho

7% (±3.3%)

24% (±7.2%)

Ter mais tempo para a família

Maior produtividade

29% (±8.3%)

Horário flexível

Homem

Estimativa (± margem de erro)

"Em sua opinião, qual é a maior vantagem do teletrabalho?" por sexo

89.213.562

100%

4% (±1.7%)

11% (±2.3%)

85% (±2.8%)

Mulher

10.072.264

100%

1% (±1.6%)

0% (±0.4%)

3% (±2.6%)

8% (±3.6%)

10% (±4.2%)

26% (±6.3%)

25% (±6.6%)

26% (±7.4%)

Mulher
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13% (±6.3%)

Não sei/Prefiro não responder

53.690.287

População estimada

13.583.773

100%

3% (±1.5%)

18% (±4.4%)

Rápida

Não sei/Prefiro não responder

79% (±4.7%)

Norte

Lenta

Total

26.224.098

100%

3% (±2%)

13% (±3.4%)

84% (±3.8%)

50.394.006

100%

3% (±1.4%)

17% (±3.6%)

80% (±3.7%)

Ensino médio completo

Estimativa (± margem de erro)
Ensino fundamental
completo

44.474.047

100%

7% (±4.4%)

11% (±3.1%)

81% (±4.7%)

Nordeste

72.400.615

100%

7% (±3.9%)

15% (±3.3%)

78% (±4.5%)

Sudeste

Estimativa (± margem de erro)

24.615.561

100%

4% (±2%)

17% (±4%)

79% (±4.3%)

Sul

12.800.556

100%

3% (±1.2%)

20% (±5.7%)

78% (±5.6%)

Centro-Oeste

37.566.161

100%

2% (±0.7%)

20% (±3.9%)

79% (±3.9%)

Ensino superior incompleto
ou mais

"Depois do fim da pandemia, você acredita que a recuperação da economia vai ser:" por região

População estimada

100%

11% (±3.1%)

Rápida

Total

76% (±6.4%)

Lenta

Até ensino fundamental
incompleto

"Depois do fim da pandemia, você acredita que a recuperação da economia vai ser:" por escolaridade
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42.290.259

100%
32.091.565

100%

3% (±1.6%)

19% (±3.9%)

79% (±4.2%)

População estimada

75.256.224

100%

7% (±4.4%)

17% (±3.2%)

Rápida

Não sei/Prefiro não responder

76% (±4.6%)

Branca

Estimativa (± margem de erro)

Lenta

Total

30.034.926

100%

3% (±2.1%)

14% (±3.2%)

83% (±3.8%)

De 40 a 49 ano

Estimativa (± margem de erro)
De 30 a 39 anos

27.052.638

100%

7% (±4%)

15% (±5.2%)

78% (±6.1%)

De 50 a 59 anos

"Depois do fim da pandemia, você acredita que a recuperação da economia vai ser:" por cor/raça

População estimada

Total

3% (±1.7%)

15% (±3.8%)

Rápida

Não sei/Prefiro não responder

82% (±4.1%)

Lenta

De 16 a 29 anos

92.618.328

100%

5% (±1.8%)

13% (±2.1%)

82% (±2.7%)

Preta / Parda

36.405.164

100%

13% (±9%)

12% (±4%)

74% (±8.5%)

60 anos ou mais

"Depois do fim da pandemia, você acredita que a recuperação da economia vai ser:" por faixa etária
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105.248.011

100%

População estimada

83.175.388

100%

6% (±4%)

14% (±2.6%)

Rápida

Não sei/Prefiro não responder

79% (±4.2%)

Católica

Lenta

Total

44.658.473

100%

5% (±7.8%)

15% (±3.3%)

80% (±7.5%)

Mais de 2 a 5

Estimativa (± margem de erro)

52.105.797

100%

5% (±2.4%)

15% (±3%)

79% (±3.8%)

Evangélica

Estimativa (± margem de erro)

17.968.068

100%

1% (±1.2%)

20% (±5.5%)

79% (±5.6%)

Mais de 5

32.593.367

100%

4% (±2.5%)

16% (±4.3%)

79% (±4.8%)

Outras/Sem religião

"Depois do fim da pandemia, você acredita que a recuperação da economia vai ser:" por religião/crença

População estimada

Total

7% (±2.7%)

13% (±2.4%)

Rápida

Não sei/Prefiro não responder

80% (±3.4%)

Lenta

Até 2

"Depois do fim da pandemia, você acredita que a recuperação da economia vai ser:" por renda familiar em salários mínimos
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118.418.110

100%

49.456.442

100%

2% (±1.5%)

15% (±4%)

83% (±4.2%)

Outra condição no domicílio

População estimada

Total

78.660.990

100%

3% (±1%)

16% (±3.1%)

Discorda

Não sei/Prefiro não responder

81% (±3.2%)

Concorda

Homem

Estimativa (± margem de erro)

89.213.562

100%

5% (±2%)

12% (±2.5%)

83% (±3%)

Mulher

"Um projeto de lei obriga o pagamento de horas extras caso o empregado trabalhe mais que 8 horas em um dia em regime
de teletrabalho, até o limite de duas horas extras por dia. Você concorda ou discorda dessa proposta?" por sexo

População estimada

Total

7% (±3%)

15% (±2%)

Rápida

Não sei/Prefiro não responder

77% (±3.1%)

Lenta

Responsável pelo domicílio

Estimativa (± margem de erro)

"Depois do fim da pandemia, você acredita que a recuperação da economia vai ser:" por condição no domicílio
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53.690.287

100%
26.224.098

100%

4% (±2.1%)

17% (±4.6%)

79% (±4.9%)

Ensino fundamental
completo

50.394.006

100%

4% (±1.7%)

14% (±2.9%)

82% (±3.2%)

Ensino médio completo

37.566.161

100%

3% (±1.7%)

12% (±2.9%)

85% (±3.3%)

Ensino superior incompleto
ou mais

População estimada

Total
13.583.773

100%

1% (±1.1%)

17% (±4.9%)

Discorda

Não sei/Prefiro não responder

82% (±5%)

Concorda

Norte

44.474.047

100%

4% (±2%)

14% (±4.3%)

82% (±4.8%)

Nordeste

72.400.615

100%

5% (±2.3%)

14% (±3.3%)

82% (±4%)

Sudeste

Estimativa (± margem de erro)

24.615.561

100%

3% (±1.5%)

13% (±3%)

84% (±3.3%)

Sul

12.800.556

100%

3% (±2.2%)

13% (±3.3%)

84% (±3.8%)

Centro-Oeste

"Um projeto de lei obriga o pagamento de horas extras caso o empregado trabalhe mais que 8 horas em um dia em regime
de teletrabalho, até o limite de duas horas extras por dia. Você concorda ou discorda dessa proposta?" por região

População estimada

Total

4% (±2.8%)

13% (±4.5%)

Discorda

Não sei/Prefiro não responder

82% (±5.2%)

Concorda

Até ensino fundamental
incompleto

Estimativa (± margem de erro)

"Um projeto de lei obriga o pagamento de horas extras caso o empregado trabalhe mais que 8 horas em um dia em regime
de teletrabalho, até o limite de duas horas extras por dia. Você concorda ou discorda dessa proposta?" por escolaridade
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42.290.259

100%
32.091.565

100%

4% (±1.6%)

10% (±2.8%)

87% (±3.2%)

De 30 a 39 anos

30.034.926

100%

3% (±1.6%)

18% (±4.1%)

80% (±4.3%)

De 40 a 49 ano

27.052.638

100%

1% (±1%)

12% (±3.6%)

87% (±3.8%)

De 50 a 59 anos

36.405.164

100%

9% (±4.6%)

16% (±5.5%)

75% (±6.9%)

60 anos ou mais

População estimada

Total

75.256.224

100%

4% (±1.6%)

11% (±2.4%)

Discorda

Não sei/Prefiro não responder

84% (±2.9%)

Concorda

Branca

Estimativa (± margem de erro)

92.618.328

100%

3% (±1.7%)

16% (±3%)

81% (±3.3%)

Preta / Parda

"Um projeto de lei obriga o pagamento de horas extras caso o empregado trabalhe mais que 8 horas em um dia em regime
de teletrabalho, até o limite de duas horas extras por dia. Você concorda ou discorda dessa proposta?" por cor/raça

População estimada

Total

2% (±1.4%)

14% (±4.1%)

Discorda

Não sei/Prefiro não responder

85% (±4.3%)

Concorda

De 16 a 29 anos

Estimativa (± margem de erro)

"Um projeto de lei obriga o pagamento de horas extras caso o empregado trabalhe mais que 8 horas em um dia em regime
de teletrabalho, até o limite de duas horas extras por dia. Você concorda ou discorda dessa proposta?" por faixa etária
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105.248.011

100%
44.658.473

100%

3% (±1.7%)

16% (±5.3%)

81% (±5.5%)

Mais de 2 a 5

17.968.068

100%

1% (±0.7%)

17% (±4.4%)

82% (±4.5%)

Mais de 5

População estimada

Total
83.175.388

100%

4% (±1.4%)

12% (±2.3%)

Discorda

Não sei/Prefiro não responder

84% (±2.7%)

Concorda

Católica

52.105.797

100%

5% (±2.8%)

14% (±3.4%)

81% (±4.2%)

Evangélica

Estimativa (± margem de erro)

32.593.367

100%

3% (±1.7%)

18% (±5.9%)

79% (±6%)

Outras/Sem religião

"Um projeto de lei obriga o pagamento de horas extras caso o empregado trabalhe mais que 8 horas em um dia em regime
de teletrabalho, até o limite de duas horas extras por dia. Você concorda ou discorda dessa proposta?" por religião/crença

População estimada

Total

4% (±1.9%)

12% (±2.4%)

Discorda

Não sei/Prefiro não responder

84% (±3%)

Concorda

Até 2

Estimativa (± margem de erro)

"Um projeto de lei obriga o pagamento de horas extras caso o empregado trabalhe mais que 8 horas em um dia em regime
de teletrabalho, até o limite de duas horas extras por dia. Você concorda ou discorda dessa proposta?" por renda familiar
em salários mínimos
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4% (±1.1%)

Não sei/Prefiro não responder

118.418.110

49.456.442

100%

5% (±3.1%)

15% (±4.7%)

81% (±5.3%)

Outra condição no domicílio

População estimada

Total

78.660.990

100%

3% (±2.2%)

10% (±4.2%)

Não deve

Não sei/Prefiro não responder

87% (±4.5%)

Deve

Homem

Estimativa (± margem de erro)

89.213.562

100%

3% (±1.4%)

3% (±1%)

94% (±1.8%)

Mulher

"Fornecer equipamento eletrônico para que o empregado possa cumprir as tarefas no regime de teletrabalho?" por sexo

População estimada

100%

13% (±2%)

Discorda

Total

83% (±2.3%)

Concorda

Responsável pelo domicílio

Estimativa (± margem de erro)

"Um projeto de lei obriga o pagamento de horas extras caso o empregado trabalhe mais que 8 horas em um dia em regime
de teletrabalho, até o limite de duas horas extras por dia. Você concorda ou discorda dessa proposta?" por condição no
domicílio
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53.690.287

100%

5% (±3%)

8% (±6.1%)

87% (±6.5%)

26.224.098

100%

3% (±2%)

5% (±2.2%)

92% (±2.9%)

Ensino fundamental
completo

50.394.006

100%

3% (±2.6%)

4% (±1.4%)

93% (±2.8%)

Ensino médio completo

37.566.161

100%

2% (±1%)

8% (±2.7%)

90% (±2.9%)

Ensino superior incompleto
ou mais

População estimada

Total

Não sei/Prefiro não responder

Não deve

Deve

13.583.773

100%

8% (±7.3%)

3% (±1%)

89% (±7.3%)

Norte

44.474.047

100%

3% (±2.5%)

7% (±4.3%)

91% (±4.7%)

Nordeste

72.400.615

100%

3% (±2.1%)

7% (±3.9%)

90% (±4.2%)

Sudeste

Estimativa (± margem de erro)

24.615.561

100%

2% (±1.2%)

6% (±2.1%)

92% (±2.4%)

Sul

12.800.556

100%

2% (±1.6%)

6% (±2.3%)

92% (±2.8%)

Centro-Oeste

"Fornecer equipamento eletrônico para que o empregado possa cumprir as tarefas no regime de teletrabalho?" por região

População estimada

Total

Não sei/Prefiro não responder

Não deve

Deve

Até ensino fundamental
incompleto

Estimativa (± margem de erro)

"Fornecer equipamento eletrônico para que o empregado possa cumprir as tarefas no regime de teletrabalho?" por
escolaridade
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42.290.259

32.091.565

100%

2% (±1.2%)

5% (±1.7%)

94% (±2.1%)

De 30 a 39 anos

30.034.926

100%

1% (±1.2%)

4% (±1.5%)

95% (±2%)

De 40 a 49 ano

27.052.638

100%

5% (±5.5%)

5% (±2.2%)

90% (±5.7%)

De 50 a 59 anos

36.405.164

100%

6% (±3.8%)

10% (±8.5%)

83% (±8.7%)

60 anos ou mais

População estimada

75.256.224

100%

4% (±2.6%)

Não sei/Prefiro não responder

Total

9% (±4.4%)

87% (±4.9%)

Não deve

Deve

Branca

Estimativa (± margem de erro)

92.618.328

100%

2% (±1.1%)

5% (±1.4%)

93% (±1.7%)

Preta / Parda

"Fornecer equipamento eletrônico para que o empregado possa cumprir as tarefas no regime de teletrabalho?" por cor/raça

População estimada

100%

2% (±1.1%)

Não sei/Prefiro não responder

Total

7% (±3.2%)

91% (±3.3%)

Não deve

Deve

De 16 a 29 anos

Estimativa (± margem de erro)

"Fornecer equipamento eletrônico para que o empregado possa cumprir as tarefas no regime de teletrabalho?" por faixa
etária
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105.248.011

44.658.473

100%

1% (±1%)

9% (±7.6%)

90% (±7.6%)

Mais de 2 a 5

17.968.068

População estimada

Total

Não sei/Prefiro não responder

Não deve

Deve

83.175.388

100%

4% (±2.4%)

7% (±4%)

88% (±4.3%)

Católica

52.105.797

100%

3% (±1.5%)

5% (±2.1%)

92% (±2.5%)

Evangélica

Estimativa (± margem de erro)

100%

1% (±1.2%)

6% (±2.4%)

93% (±2.6%)

Mais de 5

32.593.367

100%

1% (±0.7%)

6% (±2.3%)

93% (±2.4%)

Outras/Sem religião

"Fornecer equipamento eletrônico para que o empregado possa cumprir as tarefas no regime de teletrabalho?" por
religião/crença

População estimada

100%

3% (±1.7%)

Não sei/Prefiro não responder

Total

5% (±2.3%)

92% (±2.7%)

Não deve

Deve

Até 2

Estimativa (± margem de erro)

"Fornecer equipamento eletrônico para que o empregado possa cumprir as tarefas no regime de teletrabalho?" por renda
familiar em salários mínimos

65

3% (±1.4%)

Não sei/Prefiro não responder

População estimada

Total

Não sei/Prefiro não responder

Não deve

Deve

118.418.110

78.660.990

100%

5% (±1.7%)

31% (±3.9%)

65% (±4%)

Homem

Estimativa (± margem de erro)

89.213.562

100%

3% (±1.2%)

20% (±2.8%)

76% (±3.1%)

Mulher

49.456.442

100%

3% (±2.8%)

4% (±2%)

93% (±3.3%)

Outra condição no domicílio

"Pagar o custo de energia elétrica que o empregado tem quando está em regime de teletrabalho?" por sexo

População estimada

100%

7% (±2.8%)

Não deve

Total

90% (±3%)

Deve

Responsável pelo domicílio

Estimativa (± margem de erro)

"Fornecer equipamento eletrônico para que o empregado possa cumprir as tarefas no regime de teletrabalho?" por
condição no domicílio
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53.690.287

População estimada

13.583.773

100%

3% (±1.7%)

24% (±6.8%)

Não deve

Não sei/Prefiro não responder

73% (±6.5%)

Norte

Deve

Total

100%
26.224.098

100%

4% (±2.1%)

25% (±5.7%)

71% (±5.8%)

50.394.006

100%

3% (±1.1%)

27% (±3.7%)

70% (±3.9%)

Ensino médio completo

Estimativa (± margem de erro)
Ensino fundamental
completo

37.566.161

44.474.047

100%

5% (±2.8%)

20% (±4.8%)

75% (±5%)

Nordeste

72.400.615

100%

3% (±1.5%)

26% (±4.1%)

71% (±4.4%)

Sudeste

Estimativa (± margem de erro)

24.615.561

100%

5% (±2.1%)

29% (±4.3%)

66% (±4.7%)

Sul

100%

3% (±1%)

31% (±3.8%)

66% (±3.9%)

Ensino superior incompleto
ou mais

12.800.556

100%

2% (±1.3%)

33% (±5.8%)

65% (±5.8%)

Centro-Oeste

"Pagar o custo de energia elétrica que o empregado tem quando está em regime de teletrabalho?" por região

População estimada

Total

6% (±2.8%)

19% (±5.3%)

Não deve

Não sei/Prefiro não responder

75% (±5.8%)

Deve

Até ensino fundamental
incompleto

"Pagar o custo de energia elétrica que o empregado tem quando está em regime de teletrabalho?" por escolaridade

67

32.091.565

100%

População estimada

75.256.224

100%

5% (±1.9%)

Não sei/Prefiro não responder

68% (±4.3%)

Branca

Estimativa (± margem de erro)

27% (±4%)

Total

30.034.926

100%

4% (±2%)

23% (±4.1%)

73% (±4.5%)

Não deve

Deve

42.290.259

100%

3% (±1.6%)

24% (±4%)

73% (±4.2%)

De 40 a 49 ano

Estimativa (± margem de erro)
De 30 a 39 anos

27.052.638

100%

3% (±1.6%)

22% (±5.4%)

76% (±5.5%)

De 50 a 59 anos

36.405.164

100%

8% (±3.9%)

23% (±6.9%)

69% (±7.7%)

60 anos ou mais

92.618.328

100%

3% (±1.1%)

23% (±2.9%)

74% (±3%)

Preta / Parda

"Pagar o custo de energia elétrica que o empregado tem quando está em regime de teletrabalho?" por cor/raça

População estimada

Total

2% (±1%)

32% (±5.1%)

Não deve

Não sei/Prefiro não responder

66% (±5.2%)

Deve

De 16 a 29 anos

"Pagar o custo de energia elétrica que o empregado tem quando está em regime de teletrabalho?" por faixa etária

68

105.248.011

44.658.473

100%

2% (±1%)

27% (±5.9%)

71% (±5.9%)

Mais de 2 a 5

17.968.068

100%

2% (±1.3%)

39% (±6.7%)

59% (±6.7%)

Mais de 5

População estimada

Total
83.175.388

100%

5% (±1.8%)

25% (±3.4%)

Não deve

Não sei/Prefiro não responder

71% (±3.6%)

Deve

Católica

52.105.797

100%

3% (±1.4%)

23% (±4.1%)

74% (±4.3%)

Evangélica

Estimativa (± margem de erro)

32.593.367

100%

2% (±1.2%)

29% (±5.5%)

68% (±5.5%)

Outras/Sem religião

"Pagar o custo de energia elétrica que o empregado tem quando está em regime de teletrabalho?" por religião/crença

População estimada

100%

5% (±1.8%)

Não sei/Prefiro não responder

Total

19% (±3%)

76% (±3.3%)

Não deve

Deve

Até 2

Estimativa (± margem de erro)

"Pagar o custo de energia elétrica que o empregado tem quando está em regime de teletrabalho?" por renda familiar em
salários mínimos

69

População estimada

Total

78.660.990

100%

5% (±2.4%)

22% (±4.3%)

Não deve

Não sei/Prefiro não responder

73% (±4.5%)

Homem

Estimativa (± margem de erro)

89.213.562

100%

3% (±1.2%)

13% (±2.6%)

84% (±2.8%)

Mulher

49.456.442

100%

3% (±1.5%)

27% (±4.8%)

70% (±4.9%)

Outra condição no domicílio

"Pagar o custo de internet que o empregado tem quando está em teletrabalho?" por sexo

118.418.110

100%

Deve

População estimada

Total

5% (±1.4%)

24% (±2.7%)

Não deve

Não sei/Prefiro não responder

72% (±2.9%)

Deve

Responsável pelo domicílio

Estimativa (± margem de erro)

"Pagar o custo de energia elétrica que o empregado tem quando está em regime de teletrabalho?" por condição no
domicílio

70

53.690.287

População estimada

13.583.773

100%

2% (±1.5%)

15% (±6.9%)

Não deve

Não sei/Prefiro não responder

83% (±6.8%)

Norte

Deve

Total

100%
26.224.098

100%

4% (±2.4%)

17% (±5.5%)

79% (±5.8%)

50.394.006

100%

3% (±2.6%)

16% (±3.2%)

81% (±3.8%)

Ensino médio completo

Estimativa (± margem de erro)
Ensino fundamental
completo

44.474.047

100%

6% (±3%)

14% (±5.1%)

80% (±5.4%)

Nordeste

72.400.615

100%

4% (±2.2%)

18% (±4.5%)

78% (±4.6%)

Sudeste

Estimativa (± margem de erro)

24.615.561

100%

5% (±2.3%)

17% (±3.3%)

78% (±4%)

Sul

12.800.556

100%

2% (±1.1%)

23% (±6%)

75% (±6%)

Centro-Oeste

37.566.161

100%

3% (±1.5%)

18% (±3.2%)

79% (±3.5%)

Ensino superior incompleto
ou mais

"Pagar o custo de internet que o empregado tem quando está em teletrabalho?" por região

População estimada

Total

6% (±2.9%)

17% (±6.7%)

Não deve

Não sei/Prefiro não responder

77% (±6.9%)

Deve

Até ensino fundamental
incompleto

"Pagar o custo de internet que o empregado tem quando está em teletrabalho?" por escolaridade

71

42.290.259

100%

2% (±1.1%)

23% (±4.9%)

76% (±5%)

32.091.565

100%

2% (±1.3%)

16% (±3.8%)

82% (±4%)

População estimada

75.256.224

100%

5% (±2.5%)

20% (±4.7%)

Não deve

Não sei/Prefiro não responder

74% (±4.9%)

Branca

Estimativa (± margem de erro)

Deve

Total

30.034.926

100%

4% (±2.4%)

11% (±2.9%)

85% (±3.7%)

De 40 a 49 ano

Estimativa (± margem de erro)
De 30 a 39 anos

27.052.638

100%

5% (±4.8%)

16% (±5.8%)

79% (±7%)

De 50 a 59 anos

"Pagar o custo de internet que o empregado tem quando está em teletrabalho?" por cor/raça

População estimada

Total

Não sei/Prefiro não responder

Não deve

Deve

De 16 a 29 anos

"Pagar o custo de internet que o empregado tem quando está em teletrabalho?" por faixa etária

92.618.328

100%

3% (±1.2%)

14% (±2.5%)

83% (±2.7%)

Preta / Parda

36.405.164

100%

8% (±4.1%)

17% (±8.5%)

75% (±8.8%)

60 anos ou mais

72

105.248.011

100%

4% (±1.8%)

11% (±2.7%)

84% (±3%)

População estimada

83.175.388

100%

5% (±2.3%)

18% (±4.3%)

Não deve

Não sei/Prefiro não responder

78% (±4.4%)

Católica

Deve

Total

44.658.473

100%

1% (±0.8%)

22% (±7.5%)

76% (±7.5%)

Mais de 2 a 5

Estimativa (± margem de erro)

52.105.797

100%

4% (±1.8%)

15% (±3.7%)

81% (±4%)

Evangélica

Estimativa (± margem de erro)

17.968.068

100%

2% (±1.4%)

18% (±4.3%)

80% (±4.5%)

Mais de 5

32.593.367

100%

3% (±1.5%)

18% (±4.1%)

79% (±4.3%)

Outras/Sem religião

"Pagar o custo de internet que o empregado tem quando está em teletrabalho?" por religião/crença

População estimada

Total

Não sei/Prefiro não responder

Não deve

Deve

Até 2

"Pagar o custo de internet que o empregado tem quando está em teletrabalho?" por renda familiar em salários mínimos

73

118.418.110

100%

49.456.442

100%

4% (±2.9%)

16% (±3.6%)

80% (±4.3%)

Outra condição no domicílio

População estimada

Total

78.660.990

100%

3% (±1.5%)

11% (±2.2%)

Discorda

Não sei/Prefiro não responder

86% (±2.6%)

Concorda

Homem

Estimativa (± margem de erro)

89.213.562

100%

2% (±1.3%)

4% (±1.1%)

93% (±1.7%)

Mulher

"Um projeto de lei garante a pais e mães solteiros de filhos com até 12 anos de idade o direito de ficar em teletrabalho até
que creches e escolas voltem a funcionar depois da pandemia. Você concorda ou discorda desse projeto?" por sexo

População estimada

Total

4% (±1.5%)

17% (±3.2%)

Não deve

Não sei/Prefiro não responder

79% (±3.3%)

Deve

Responsável pelo domicílio

Estimativa (± margem de erro)

"Pagar o custo de internet que o empregado tem quando está em teletrabalho?" por condição no domicílio

74

5% (±2.7%)

Não sei/Prefiro não responder

53.690.287

26.224.098

100%

1% (±1%)

9% (±2.7%)

90% (±2.9%)

Ensino fundamental
completo

50.394.006

100%

2% (±1.4%)

7% (±1.7%)

91% (±2.2%)

Ensino médio completo

37.566.161

100%

2% (±0.9%)

8% (±2.4%)

90% (±2.6%)

Ensino superior incompleto
ou mais

População estimada

Total
13.583.773

100%

3% (±3.3%)

12% (±3.5%)

Discorda

Não sei/Prefiro não responder

85% (±4.6%)

Concorda

Norte

44.474.047

100%

3% (±2.5%)

7% (±2.6%)

89% (±3.5%)

Nordeste

72.400.615

100%

2% (±1.3%)

6% (±1.8%)

92% (±2.2%)

Sudeste

Estimativa (± margem de erro)

24.615.561

100%

2% (±1.3%)

8% (±2.5%)

90% (±2.7%)

Sul

12.800.556

100%

3% (±4.6%)

11% (±3.7%)

86% (±5.8%)

Centro-Oeste

"Um projeto de lei garante a pais e mães solteiros de filhos com até 12 anos de idade o direito de ficar em teletrabalho até
que creches e escolas voltem a funcionar depois da pandemia. Você concorda ou discorda desse projeto?" por região

População estimada

100%

7% (±2.4%)

Discorda

Total

88% (±3.6%)

Concorda

Até ensino fundamental
incompleto

Estimativa (± margem de erro)

"Um projeto de lei garante a pais e mães solteiros de filhos com até 12 anos de idade o direito de ficar em teletrabalho até
que creches e escolas voltem a funcionar depois da pandemia. Você concorda ou discorda desse projeto?" por escolaridade

75

2% (±1.8%)

Não sei/Prefiro não responder

42.290.259

32.091.565

100%

2% (±1.3%)

7% (±2.2%)

90% (±2.5%)

De 30 a 39 anos

30.034.926

100%

2% (±1.4%)

9% (±2.6%)

89% (±2.9%)

De 40 a 49 ano

27.052.638

100%

5% (±4.1%)

7% (±2.9%)

88% (±4.9%)

De 50 a 59 anos

36.405.164

100%

3% (±2%)

8% (±3%)

90% (±3.6%)

60 anos ou mais

3% (±1.7%)

Não sei/Prefiro não responder

População estimada

75.256.224

100%

6% (±1.5%)

Discorda

Total

91% (±2.2%)

Concorda

Branca

Estimativa (± margem de erro)

92.618.328

100%

3% (±1.2%)

8% (±1.8%)

89% (±2.1%)

Preta / Parda

"Um projeto de lei garante a pais e mães solteiros de filhos com até 12 anos de idade o direito de ficar em teletrabalho até
que creches e escolas voltem a funcionar depois da pandemia. Você concorda ou discorda desse projeto?" por cor/raça

População estimada

100%

7% (±2.3%)

Discorda

Total

91% (±2.9%)

Concorda

De 16 a 29 anos

Estimativa (± margem de erro)

"Um projeto de lei garante a pais e mães solteiros de filhos com até 12 anos de idade o direito de ficar em teletrabalho até
que creches e escolas voltem a funcionar depois da pandemia. Você concorda ou discorda desse projeto?" por faixa etária

76

3% (±1.6%)

Não sei/Prefiro não responder

105.248.011

44.658.473

100%

1% (±1%)

9% (±2.9%)

89% (±3%)

Mais de 2 a 5

17.968.068

100%

1% (±1.2%)

9% (±3.1%)

90% (±3.3%)

Mais de 5

2% (±0.9%)

Não sei/Prefiro não responder

População estimada

83.175.388

100%

8% (±1.8%)

Discorda

Total

90% (±2%)

Concorda

Católica

52.105.797

100%

4% (±2.4%)

6% (±2.2%)

90% (±3.2%)

Evangélica

Estimativa (± margem de erro)

32.593.367

100%

2% (±1.4%)

8% (±2.2%)

90% (±2.6%)

Outras/Sem religião

"Um projeto de lei garante a pais e mães solteiros de filhos com até 12 anos de idade o direito de ficar em teletrabalho até
que creches e escolas voltem a funcionar depois da pandemia. Você concorda ou discorda desse projeto?" por
religião/crença

População estimada

100%

7% (±1.7%)

Discorda

Total

91% (±2.3%)

Concorda

Até 2

Estimativa (± margem de erro)

"Um projeto de lei garante a pais e mães solteiros de filhos com até 12 anos de idade o direito de ficar em teletrabalho até
que creches e escolas voltem a funcionar depois da pandemia. Você concorda ou discorda desse projeto?" por renda familiar
em salários mínimos

77

3% (±1.1%)

Não sei/Prefiro não responder

População estimada

Total

78.660.990

100%

8% (±1.8%)

49% (±4.1%)

Não

Não aplica/Não sei/Prefiro não
responder

43% (±4.1%)

Homem

Estimativa (± margem de erro)

"Você lembra em quem votou para senador na última eleição?" por sexo

118.418.110

Sim

População estimada

100%

7% (±1.2%)

Discorda

Total

90% (±1.6%)

Concorda

Responsável pelo domicílio

Estimativa (± margem de erro)

89.213.562

100%

8% (±1.8%)

65% (±3.8%)

27% (±3.7%)

Mulher

49.456.442

100%

1% (±1.3%)

9% (±2.9%)

89% (±3.1%)

Outra condição no domicílio

"Um projeto de lei garante a pais e mães solteiros de filhos com até 12 anos de idade o direito de ficar em teletrabalho até
que creches e escolas voltem a funcionar depois da pandemia. Você concorda ou discorda desse projeto?" por condição no
domicílio

78

6% (±2.3%)

Não aplica/Não sei/Prefiro não
responder

Não aplica/Não sei/Prefiro não
responder

População estimada

13.583.773

100%

5% (±1.8%)

56% (±6.9%)

Não

Norte
39% (±7%)

Total

26.224.098

100%

10% (±2.9%)

64% (±5.5%)

25% (±5%)

50.394.006

100%

9% (±2.7%)

57% (±4.3%)

33% (±3.9%)

Ensino médio completo

Estimativa (± margem de erro)
Ensino fundamental
completo

44.474.047

100%

8% (±3%)

60% (±5.6%)

32% (±5.2%)

Nordeste

72.400.615

100%

8% (±1.9%)

57% (±5.1%)

35% (±5.1%)

Sudeste

Estimativa (± margem de erro)
Sul

24.615.561

100%

10% (±3.7%)

53% (±5.1%)

12.800.556

100%

8% (±2.3%)

56% (±5%)

35% (±4.7%)

Centro-Oeste

37.566.161

100%

7% (±2%)

43% (±4.6%)

50% (±4.9%)

Ensino superior incompleto
ou mais

37% (±4.7%)

"Você lembra em quem votou para senador na última eleição?" por região

53.690.287

Sim

População estimada

100%

64% (±7%)

Não

Total

30% (±7%)

Sim

Até ensino fundamental
incompleto

"Você lembra em quem votou para senador na última eleição?" por escolaridade

79

14% (±3.5%)

Não aplica/Não sei/Prefiro não
responder

32.091.565

Não aplica/Não sei/Prefiro não
responder

População estimada

75.256.224

100%

7% (±1.7%)

55% (±4.7%)

Não

Branca

Estimativa (± margem de erro)

38% (±4.8%)

Total

30.034.926

100%

8% (±3%)

52% (±5.9%)

39% (±5.7%)

27.052.638

100%

5% (±2.2%)

59% (±6.7%)

37% (±6.3%)

De 50 a 59 anos

"Você lembra em quem votou para senador na última eleição?" por cor/raça

42.290.259

100%

6% (±2.2%)

61% (±5.3%)

34% (±5.1%)

De 40 a 49 ano

Estimativa (± margem de erro)
De 30 a 39 anos

Sim

População estimada

100%

59% (±5.2%)

Não

Total

26% (±5%)

Sim

De 16 a 29 anos

"Você lembra em quem votou para senador na última eleição?" por faixa etária

92.618.328

100%

9% (±1.8%)

59% (±3.5%)

32% (±3.3%)

Preta / Parda

36.405.164

100%

5% (±2.3%)

54% (±8.4%)

41% (±8.5%)

60 anos ou mais

80

Não aplica/Não sei/Prefiro não
responder

População estimada

83.175.388

100%

7% (±1.9%)

56% (±4.3%)

Não

Católica
37% (±4.2%)

Total

44.658.473

100%

7% (±2.3%)

51% (±7.1%)

42% (±7.2%)

Mais de 2 a 5

Estimativa (± margem de erro)

52.105.797

100%

7% (±2.3%)

62% (±5.2%)

31% (±5%)

Evangélica

Estimativa (± margem de erro)

"Você lembra em quem votou para senador na última eleição?" por religião/crença

105.248.011

100%

Sim

População estimada

Total

7% (±1.8%)

63% (±3.9%)

Não

Não aplica/Não sei/Prefiro não
responder

29% (±3.8%)

Sim

Até 2

17.968.068

100%

8% (±4%)

39% (±7.4%)

53% (±7.2%)

Mais de 5

32.593.367

100%

11% (±2.8%)

51% (±5.9%)

38% (±5.8%)

Outras/Sem religião

"Você lembra em quem votou para senador na última eleição?" por renda familiar em salários mínimos

81

População estimada

Total

78.660.990

100%

1% (±0.4%)

82% (±3.8%)

Não

Não aplica/Não sei/Prefiro não
responder

18% (±3.8%)

Homem

Estimativa (± margem de erro)

"Você segue algum senador nas redes sociais?" por sexo

118.418.110

100%

Sim

População estimada

Total

6% (±1.5%)

56% (±3.4%)

Não

Não aplica/Não sei/Prefiro não
responder

37% (±3.3%)

Sim

Responsável pelo domicílio

Estimativa (± margem de erro)

89.213.562

100%

1% (±0.5%)

83% (±3.6%)

16% (±3.6%)

Mulher

49.456.442

100%

13% (±2.8%)

58% (±5.3%)

29% (±5.1%)

Outra condição no domicílio

"Você lembra em quem votou para senador na última eleição?" por condição no domicílio

82

População estimada

13.583.773

100%

1% (±0.6%)

87% (±3.1%)

Norte

Não

Total

26.224.098

100%

1% (±1%)

90% (±2.9%)

9% (±2.7%)

44.474.047

100%

1% (±0.4%)

86% (±3.5%)

14% (±3.4%)

Nordeste

72.400.615

100%

1% (±0.7%)

79% (±5.4%)

20% (±5.4%)

Sudeste

Estimativa (± margem de erro)
Sul

24.615.561

100%

1% (±0.5%)

83% (±3.9%)

12.800.556

100%

1% (±0.9%)

81% (±3.9%)

18% (±3.8%)

Centro-Oeste

37.566.161

100%

1% (±0.8%)

77% (±4.7%)

22% (±4.7%)

Ensino superior incompleto
ou mais

16% (±3.9%)

50.394.006

100%

0% (±0.2%)

84% (±3.4%)

16% (±3.4%)

Ensino médio completo

Estimativa (± margem de erro)
Ensino fundamental
completo

"Você segue algum senador nas redes sociais?" por região

13% (±3%)

Não aplica/Não sei/Prefiro não
responder

100%
53.690.287

Sim

População estimada

Total

1% (±0.6%)

81% (±6.7%)

Não

Não aplica/Não sei/Prefiro não
responder

18% (±6.6%)

Sim

Até ensino fundamental
incompleto

"Você segue algum senador nas redes sociais?" por escolaridade
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32.091.565

100%

População estimada

Total

75.256.224

100%

1% (±0.4%)

79% (±4.8%)

Não

Branca

Estimativa (± margem de erro)

20% (±4.9%)

Não aplica/Não sei/Prefiro não
responder

30.034.926

100%

0% (±0.4%)

87% (±3.1%)

13% (±3%)

"Você segue algum senador nas redes sociais?" por cor/raça

42.290.259

100%

1% (±0.6%)

77% (±5.4%)

22% (±5.4%)

De 40 a 49 ano

Estimativa (± margem de erro)
De 30 a 39 anos

Sim

População estimada

Total

1% (±0.9%)

82% (±4.6%)

Não

Não aplica/Não sei/Prefiro não
responder

17% (±4.6%)

Sim

De 16 a 29 anos

27.052.638

100%

1% (±1.1%)

86% (±4.1%)

14% (±4%)

De 50 a 59 anos

"Você segue algum senador nas redes sociais?" por faixa etária

92.618.328

100%

1% (±0.5%)

85% (±2.4%)

14% (±2.4%)

Preta / Parda

36.405.164

100%

1% (±0.5%)

82% (±8.8%)

18% (±8.8%)

60 anos ou mais

84

População estimada

Total
83.175.388

100%

0% (±0.3%)

85% (±3.7%)

Não

Católica
14% (±3.6%)

Não aplica/Não sei/Prefiro não
responder

44.658.473

100%

0% (±0.2%)

80% (±7.3%)

19% (±7.3%)

Mais de 2 a 5

Estimativa (± margem de erro)

52.105.797

100%

1% (±0.3%)

80% (±5.5%)

19% (±5.5%)

Evangélica

Estimativa (± margem de erro)

"Você segue algum senador nas redes sociais?" por religião/crença

105.248.011

100%

Sim

População estimada

Total

1% (±0.5%)

84% (±3.5%)

Não

Não aplica/Não sei/Prefiro não
responder

16% (±3.5%)

Sim

Até 2

"Você segue algum senador nas redes sociais?" por renda familiar em salários mínimos

32.593.367

100%

2% (±1.4%)

78% (±4.4%)

20% (±4.2%)

Outras/Sem religião

17.968.068

100%

0% (±0.7%)

72% (±6.5%)

27% (±6.5%)

Mais de 5
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20% (±3.4%)
21% (±3.5%)

Baixo

Nenhum

População estimada

Total

78.660.990

100%

1% (±1.1%)

40% (±4.4%)

Médio

Não sei/Prefiro não responder

18% (±2.5%)

Homem

Estimativa (± margem de erro)

"Como você avalia o seu interesse por política?" por sexo

118.418.110

100%

Alto

População estimada

Total

1% (±0.4%)

82% (±3.2%)

Não

Não aplica/Não sei/Prefiro não
responder

18% (±3.2%)

Sim

Responsável pelo domicílio

Estimativa (± margem de erro)

"Você segue algum senador nas redes sociais?" por condição no domicílio

89.213.562

100%

1% (±0.6%)

26% (±3.5%)

22% (±2.9%)

37% (±4%)

14% (±3.7%)

Mulher

49.456.442

100%

1% (±0.7%)

86% (±3.5%)

13% (±3.4%)

Outra condição no domicílio
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18% (±4.7%)
35% (±6.3%)

Baixo

Nenhum

22% (±5.1%)
23% (±5.6%)

Baixo

Nenhum

População estimada

13.583.773

100%

1% (±1%)

41% (±7.3%)

Norte

Médio

Total

26.224.098

100%

2% (±1.3%)

29% (±5.9%)

24% (±5.5%)

39% (±5.8%)

7% (±3.1%)

44.474.047

100%

1% (±0.8%)

28% (±5.4%)

19% (±4.6%)

41% (±6.2%)

12% (±3.8%)

Nordeste

72.400.615

100%

2% (±1.3%)

22% (±4.2%)

19% (±3.5%)

39% (±5.3%)

18% (±4.5%)

Sudeste

Estimativa (± margem de erro)
Sul

24.615.561

100%

1% (±0.9%)

22% (±4.1%)

26% (±5.3%)

35% (±4.6%)

12.800.556

100%

1% (±0.8%)

23% (±4.4%)

26% (±5.3%)

33% (±4.6%)

17% (±3.5%)

Centro-Oeste

37.566.161

100%

1% (±0.8%)

8% (±2.1%)

17% (±3%)

43% (±4.4%)

31% (±5.3%)

Ensino superior incompleto
ou mais

16% (±3.6%)

50.394.006

100%

0% (±0.2%)

20% (±3.3%)

25% (±3.9%)

42% (±4.4%)

13% (±3%)

Ensino médio completo

Estimativa (± margem de erro)
Ensino fundamental
completo

"Como você avalia o seu interesse por política?" por região

13% (±3.3%)

Não sei/Prefiro não responder

100%
53.690.287

Alto

População estimada

Total

2% (±1.7%)

33% (±7.1%)

Médio

Não sei/Prefiro não responder

11% (±4.9%)

Alto

Até ensino fundamental
incompleto

"Como você avalia o seu interesse por política?" por escolaridade
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22% (±4.1%)
22% (±4.8%)

Baixo

Nenhum

32.091.565

100%

21% (±3.7%)
19% (±3.6%)

Baixo

Nenhum

População estimada

Total

75.256.224

100%

1% (±0.6%)

38% (±4.9%)

Médio

Branca

Estimativa (± margem de erro)

21% (±4.2%)

Não sei/Prefiro não responder

30.034.926

100%

1% (±1%)

22% (±5%)

20% (±4.2%)

41% (±6.2%)

17% (±3.9%)

"Como você avalia o seu interesse por política?" por cor/raça

42.290.259

100%

0% (±0%)

23% (±5%)

20% (±3.8%)

46% (±5.4%)

12% (±2.7%)

De 40 a 49 ano

Estimativa (± margem de erro)
De 30 a 39 anos

Alto

População estimada

Total

0% (±0.4%)

39% (±5%)

Médio

Não sei/Prefiro não responder

16% (±5.2%)

Alto

De 16 a 29 anos

27.052.638

100%

2% (±2.9%)

29% (±6%)

20% (±5.6%)

35% (±6.7%)

13% (±3.6%)

De 50 a 59 anos

"Como você avalia o seu interesse por política?" por faixa etária

92.618.328

100%

1% (±1%)

27% (±3.4%)

21% (±2.5%)

40% (±3.5%)

11% (±2.4%)

Preta / Parda

36.405.164

100%

2% (±1.6%)

24% (±6.8%)

22% (±6.2%)

33% (±8.6%)

19% (±7.1%)

60 anos ou mais
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20% (±3.1%)
28% (±3.6%)

Baixo

Nenhum

23% (±3.4%)
26% (±3.8%)

Baixo

Nenhum

População estimada

Total
83.175.388

100%

1% (±0.7%)

37% (±4.3%)

Médio

Católica
13% (±2.5%)

Não sei/Prefiro não responder

44.658.473

100%

0% (±0%)

20% (±6.4%)

21% (±4.5%)

42% (±7.1%)

17% (±3.8%)

Mais de 2 a 5

Estimativa (± margem de erro)

52.105.797

100%

2% (±1.7%)

20% (±3.7%)

22% (±4%)

42% (±5.3%)

14% (±5.3%)

Evangélica

Estimativa (± margem de erro)

"Como você avalia o seu interesse por política?" por religião/crença

105.248.011

100%

Alto

População estimada

Total

1% (±0.7%)

39% (±4.1%)

Médio

Não sei/Prefiro não responder

13% (±3.4%)

Alto

Até 2

"Como você avalia o seu interesse por política?" por renda familiar em salários mínimos

32.593.367

100%

0% (±0.1%)

23% (±6.2%)

15% (±3.4%)

38% (±5.5%)

25% (±4.9%)

Outras/Sem religião

17.968.068

100%

0% (±0.1%)

10% (±5.4%)

19% (±5.8%)

42% (±7.1%)

29% (±5.6%)

Mais de 5
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19% (±2.5%)
22% (±2.8%)

Baixo

Nenhum

15% (±4%)

Centro

População estimada

Total

Não sei/Prefiro não responder

78.660.990

100%

4% (±1.6%)

41% (±4.1%)

28% (±3.4%)

Direita

Nenhuma das anteriores

12% (±2.1%)

Homem

Estimativa (± margem de erro)

89.213.562

100%

7% (±2.4%)

53% (±4%)

10% (±2.6%)

19% (±3.5%)

12% (±2.1%)

Mulher

49.456.442

100%

0% (±0.5%)

25% (±5.2%)

25% (±4.5%)

36% (±4.6%)

14% (±4.2%)

Outra condição no domicílio

"Na política se fala em esquerda, direita e centro. Você se considera mais de:" por sexo

118.418.110

100%

Esquerda

População estimada

Total

1% (±0.9%)

41% (±3.7%)

Médio

Não sei/Prefiro não responder

16% (±2.6%)

Alto

Responsável pelo domicílio

Estimativa (± margem de erro)

"Como você avalia o seu interesse por política?" por condição no domicílio
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Não sei/Prefiro não responder

Nenhuma das anteriores

População estimada

13.583.773

100%

3% (±2%)

52% (±6.6%)

9% (±2.6%)

Centro

9% (±2.8%)

Norte

27% (±6.1%)

Total

26.224.098

100%

5% (±2.1%)

49% (±6.1%)

15% (±5.3%)

24% (±4.8%)

7% (±2.5%)

50.394.006

100%

3% (±1%)

52% (±4.4%)

11% (±2.6%)

21% (±3.1%)

14% (±2.8%)

Ensino médio completo

Estimativa (± margem de erro)
Ensino fundamental
completo

44.474.047

100%

5% (±2.7%)

49% (±5.8%)

9% (±2.4%)

26% (±5.8%)

11% (±2.6%)

Nordeste

72.400.615

100%

5% (±2.7%)

46% (±5.1%)

15% (±4.9%)

20% (±3.8%)

13% (±2.7%)

Sudeste

Estimativa (± margem de erro)

24.615.561

100%

8% (±3.4%)

43% (±5.1%)

12% (±3.9%)

24% (±4.7%)

13% (±3.1%)

Sul

12.800.556

100%

4% (±2%)

51% (±5.3%)

11% (±2.2%)

23% (±3.9%)

12% (±3.1%)

Centro-Oeste

37.566.161

100%

4% (±1.8%)

34% (±4%)

15% (±2.7%)

26% (±4.8%)

20% (±3.7%)

Ensino superior incompleto
ou mais

"Na política se fala em esquerda, direita e centro. Você se considera mais de:" por região

53.690.287

Direita

Esquerda

População estimada

100%

9% (±4.2%)

Não sei/Prefiro não responder

Total

51% (±7%)

10% (±6.3%)

Centro

Nenhuma das anteriores

23% (±5.5%)

7% (±2.4%)

Direita

Esquerda

Até ensino fundamental
incompleto

"Na política se fala em esquerda, direita e centro. Você se considera mais de:" por escolaridade
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45% (±5.1%)

Nenhuma das anteriores

42.290.259

100%
32.091.565

100%

4% (±2.3%)

55% (±5.4%)

8% (±2.1%)

21% (±4%)

12% (±3.3%)

14% (±4.5%)
41% (±4.5%)

Centro

Nenhuma das anteriores

População estimada

75.256.224

100%

7% (±3%)

25% (±4.1%)

Direita

Não sei/Prefiro não responder

13% (±2.6%)

Branca

Estimativa (± margem de erro)

Esquerda

Total

30.034.926

100%

5% (±2.6%)

45% (±5.9%)

17% (±6%)

22% (±4.4%)

11% (±3.1%)

De 40 a 49 ano

Estimativa (± margem de erro)
De 30 a 39 anos

27.052.638

100%

5% (±2.4%)

51% (±7.2%)

10% (±3.9%)

21% (±4.8%)

13% (±3.8%)

De 50 a 59 anos

"Na política se fala em esquerda, direita e centro. Você se considera mais de:" por cor/raça

População estimada

Total

4% (±2.2%)

14% (±3.7%)

Centro

Não sei/Prefiro não responder

22% (±5%)

14% (±3.4%)

Direita

Esquerda

De 16 a 29 anos

"Na política se fala em esquerda, direita e centro. Você se considera mais de:" por faixa etária

92.618.328

100%

4% (±1.3%)

52% (±3.5%)

11% (±1.9%)

22% (±3%)

11% (±1.8%)

Preta / Parda

36.405.164

100%

9% (±5.3%)

41% (±8.1%)

12% (±7.6%)

29% (±7.2%)

9% (±3.3%)

60 anos ou mais
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105.248.011

100%

6% (±2.6%)

14% (±4.1%)
47% (±4.1%)

Centro

Nenhuma das anteriores

População estimada

83.175.388

100%

6% (±1.9%)

21% (±3.2%)

Direita

Não sei/Prefiro não responder

11% (±2.1%)

Católica

Esquerda

Total

44.658.473

100%

3% (±1.9%)

37% (±6.4%)

21% (±8.2%)

25% (±4.7%)

14% (±3.5%)

Mais de 2 a 5

Estimativa (± margem de erro)

52.105.797

100%

5% (±3.6%)

47% (±5.5%)

11% (±2.8%)

30% (±5.1%)

7% (±2.1%)

Evangélica

Estimativa (± margem de erro)

17.968.068

100%

2% (±1.4%)

31% (±7%)

20% (±5.8%)

30% (±5.8%)

17% (±4.1%)

Mais de 5

32.593.367

100%

3% (±1.9%)

45% (±6%)

12% (±3.7%)

18% (±4%)

21% (±4.3%)

Outras/Sem religião

"Na política se fala em esquerda, direita e centro. Você se considera mais de:" por religião/crença

População estimada

Total

Não sei/Prefiro não responder

52% (±4.2%)

9% (±2.4%)

Centro

Nenhuma das anteriores

22% (±3.7%)

11% (±2%)

Direita

Esquerda

Até 2

"Na política se fala em esquerda, direita e centro. Você se considera mais de:" por renda familiar em salários mínimos
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13% (±3.1%)
45% (±3.4%)

Centro

Nenhuma das anteriores

População estimada

Total
118.418.110

100%

6% (±2%)

25% (±2.9%)

Direita

Não sei/Prefiro não responder

12% (±1.7%)

Esquerda

Responsável pelo domicílio

Estimativa (± margem de erro)

49.456.442

100%

3% (±1.2%)

51% (±5.2%)

13% (±3.4%)

19% (±3.8%)

14% (±3.2%)

Outra condição no domicílio

"Na política se fala em esquerda, direita e centro. Você se considera mais de:" por condição no domicílio
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