
 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022. 

Ao 

Conselho de Administração da  

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP 

 

Srs. Conselheiros, 

 

Durante assembleia dos empregados realizada em 23/03/2022, sob convocação do 

Sindicato dos Estabelecimentos Bancários do Rio de Janeiro e da Associação dos Empregados da 

FINEP - AFIN, os empregados presentes deliberaram pela publicação de Carta Aberta aos 

Diretores e Conselheiros da FINEP, tendo como ponto central a decisão da empresa pelo retorno 

de todo o corpo funcional ao regime presencial de trabalho até 02/05/2022. 

Por meio desta encaminhamos a referida Carta Aberta, que ressalta os impactos do 

regime de trabalho emergencial na FINEP, e como a adaptação da instituição e de seu corpo 

funcional às condições impostas pela pandemia sem prejuízo à sua operação, proporcionou o 

aumento da produtividade, a manutenção do atingimento de metas durante o período, além da 

percepção de melhoria da qualidade de vida. 

Apoiados nesses resultados, já medidos e comemorados pela própria empresa, e 

confirmados pelos resultados da pesquisa de clima organizacional e da recente pesquisa 

realizada pela AFIN sobre o Teletrabalho, os empregados acreditam ser do maior interesse da 

Financiadora de Estudos e Projetos a implantação urgente do teletrabalho, considerando os 

princípios de eficiência e economicidade. 

Sendo assim solicita-se que a Carta Aberta, bem como o tema da implantação do regime 

de teletrabalho, em caráter definitivo, sejam levados à pauta de deliberações deste Conselho de 

Administração, com a perspectiva de que possa ser implantado o mais rapidamente possível, e 

que seja mantido o atual regime de trabalho remoto, estendendo os benefícios e as economias 

gerados até o momento. 

Cordialmente, 

 

 
Carlos Alberto Zani 

Diretor do Sindicato dos Bancários RJ 

 
Sérgio Leser 

Presidente da AFIN 
 

ANEXO:   

Carta Aberta 



 

 

 

 

 

 

 

CARTA ABERTA 

 

Os empregados da FINEP, reunidos em assembleia em 23/03/2022, aprovam por unanimidade 

a presente carta aberta: 

 

Considerando: 

Que a Finep já vinha avaliando a implementação do teletrabalho desde agosto de 2017 e testado 

através do Projeto Piloto de out/2019, o qual indicou como resultado final do Projeto um 

aumento de produtividade de 20,66%; 

Que o verificado no Projeto Piloto se comprovou na prática dos últimos dois anos, uma vez que 

a produtividade dos empregados da Finep indubitavelmente aumentou. Isto pode ser 

comprovado pelo fato de a Finep ter conseguido cumprir metas de desempenho nos anos de 

pandemia, mesmo com o aumento das metas, o aumento dos recursos para operacionalização, 

o cenário econômico desfavorável e a redução no número de colaboradores em virtude de 

programas de demissão voluntária e de desligamentos; 

Que os resultados do teletrabalho se mostraram positivos desde o início da operação, conforme 

expressamente reconhecido pela Finep em matéria de 12.06.2020. Na matéria é informado que 

a pesquisa de avaliação do teletrabalho mostrou resultados positivos em todas as quatro 

dimensões avaliadas (adaptação, resposta à crise, suporte à prática e práticas adotadas) e 

restou registrado (i) o agradecimento da Diretoria Executiva aos empregados pelos “esforços 

empreendidos para que a Finep pudesse continuar com suas atividades”, e (ii) “o teletrabalho 

trouxe enorme aumento de produtividade para a Finep”; 

Que a pesquisa de clima realizada em 2021 indicou que mais de 93% dos empregados apontaram 

a adaptação ao teletrabalho como bem-sucedida;  

Que pesquisa recente da AFIN referente ao teletrabalho indicou que mais de 81% dos 

empregados consideraram ter havido aumento de produtividade, 92 % indicaram ter havido 

aumento da qualidade de vida; apenas 1,5% indicaram a opção pelo trabalho presencial e 87% 

indicaram que, em caso da implementação de trabalho híbrido, considera adequado o 

comparecimento 1-2 vezes por semana; 

Que o Diretor da DADM se manifestou publicamente em discurso no final de 2021 que “Ao longo 

dos três últimos anos, nós tivemos uma redução de 70% dos nossos custos administrativos, 

saímos de um custo anual de R$ 120 milhões para R$ 36 milhões no final de 2021, isso sem 

nenhum prejuízo do ponto de vista da qualidade dos serviços prestados. No que toca as despesas 

com pessoal, nós reduzimos de 2018 para 2021 26,32% mediante adoção de planos de 

desligamentos assistidos, redução consistente do número de funcionários, que passou de cerca 

800 para 550 hoje. Por fim, somando essas duas economias estamos falando de uma redução 

anual da ordem de R$ 175 milhões de economia de despesas. Isso tudo sem reduzir a produção, 

digo isso pois tivemos um salto de 189% nos indicadores de produtividade em 4 anos, saímos 



 

 

 

 

 

 

de uma contratação de projetos per capita de 56,29% em 2018 para chegarmos em 84,14% em 

2021” (grifo nosso); 

Que a Finep, por se tratar de empresa pública federal, está obrigada à observância aos princípios 

constitucionais da eficiência e economicidade; 

Que o teletrabalho vem sendo amplamente adotados no serviço público, conforme exemplos 

abaixo; 

• Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações1 

• Ministério da Economia2 

• INMETRO3 

• PETROBRÁS (ver anexo) 

Que a Medida Provisória4 assinada pelo presidente da república, Jair Bolsonaro, em 25/03/2022 

institui regras para o teletrabalho no setor público reconhece seus  benefícios e endossa o 

movimento cada vez mais intenso na sociedade pela implantação do trabalho remoto como 

preponderante ao presencial; 

 

Os empregados da Finep vem requerer a manutenção do regime de teletrabalho emergencial, 

até que seja estabelecida política que regulamente o tema na Finep, construída em mesa de 

negociação específica entre a Finep as representações dos empregados. 

 

ANEXOS: 

Resultado Pesquisa sobre Teletrabalho AFIN 

Condições Gerais do Teletrabalho na Petrobrás 

 
1https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/portarias/Portaria_SEMPI_MCTI_n_5536_de_18
012022 
2 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sgc/me-n-5.065-de-30-de-abril-de-2021-317448465 
3 https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-54-de-11-de-fevereiro-de-2022-380760671 
3 https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-132-de-23-de-marco-de-2022-388635688 
4 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.108-de-25-de-marco-de-2022-388651514 
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AFIN apresenta os resultados da Pesquisa 
sobre Regime de Trabalho Remoto 

A Pesquisa sobre Regime de Trabalho Remoto foi realizada online pela AFIN com o 
software Lime, de 18 a 22 de março de 2022. 
Foram enviados convites por e-mail para 522 empregados da FINEP, dos quais 369 
(70,68%) responderam integralmente a pesquisa. Tivemos ainda 15 participantes que 
responderam parcialmente e suas respostas não foram consideraras na totalização da 
pesquisa. 
 
Participantes da Pesquisa Contagem Percentagem 
Total de convites para participação na pesquisa enviados: 522 100% 
Total de registros (respostas completas) ao questionário: 369 70,68% 

 
 

 
 
A primeira pergunta foi “De uma maneira geral, como você avalia o seu desempenho 
laboral durante o período de trabalho remoto?”. A resposta “Mais produtivo que no 
regime presencial” foi escolhida pela grande maioria, 301 respondentes (81,57%)  
 

De uma maneira geral, como você avalia o seu desempenho laboral  
durante o período de trabalho remoto? 

Resposta Contagem Percentagem 
Mais produtivo que no regime presencial 301 81,57% 
Indiferente em relação ao do regime presencial 60 16,26% 
Menos produtivo que no regime presencial 8 2,17% 
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A grande maioria, 339 respondentes (91,87%), disseram que neste período a qualidade 
de vida melhorou.  
 

Também de maneira geral, como avalia a evolução da sua  
qualidade de vida nesse período? 

Resposta Contagem Percentagem 
Minha qualidade de vida melhorou 339 91,87% 
Não senti diferença significativa 19 5,15% 
Minha qualidade de vida piorou 11 2,98% 
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Se pudessem optar por um regime de trabalho, 53,39% (197 respondentes) 
escolheriam o Regime Híbrido, e 44,9% (166 respondentes) preferem o Totalmente 
Remoto. Apenas 1,63 (6 respondentes) escolheram o Regime Totalmente Presencial. 
 

Caso haja a possibilidade de optar por regimes de trabalho  
diferenciados, qual seria sua opção? 

Resposta Contagem Percentagem 
Totalmente remoto 166 44,99% 
Híbrido 197 53,39% 
Totalmente presencial 6 1,63% 

 

 
 
Quanto ao número de dias suficientes para o desempenho das atividades presenciais 
no caso da adoção de um Regime de Trabalho Híbrido, 176 respondentes (47,70%) 
marcaram 2 dias e 146 (39,57%) preferem 1 dia só por semana. E 39 respondentes 
(10,57%) marcaram 3 dias, com a escolha de 4 dias ficando apenas com 8 respostas 
(2,17%). 
 

Caso venha a ser adotado o regime híbrido, quantos dias da semana 
entende como suficientes para o desempenho de atividades presenciais? 

Resposta Contagem Percentagem 
1 146 39,57% 
2 176 47,70% 
3 39 10,57% 
4 8 2,17% 
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Quanto ao cargo dos respondentes na FINEP, 291 (78,86%) são Analista PCE / PCR / 
PCS, 77 (20,87) são Assistente PCE / Técnico PCR / Apoio PCS e um colega não respondeu. 
 

Que cargo efetivo ocupa na FINEP? 
Resposta Contagem Percentagem 
Analista  PCE / PCR / PCS 291 78,86% 
Assistente PCE / Técnico PCR / Apoio PCS 77 20,87% 
Sem resposta 1 0,27% 
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