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Atuação dos Sindicatos

80%
dos sindicatos atendem 
trabalhadores(as) com carteira 
assinada e

56%
atendem trabalhadores(as) 
concursados(as).
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60%
dos sindicatos utilizam o jornal 
impresso para se comunicar com 
seus associados

80%
escolheram o WhatsApp como a rede mais utilizada 
na pandemia, seguido do Instagram (68%), ambos 
pertencentes a mesma empresa

“No WhatsApp temos uma equipe organizada de telefones 
de professores e eles são atualizados com informes diários, 
constantemente, de tudo que tá acontecendo não só em relação à 
educação (...) A gente divulga bastante (...) os professores ficam ali 
esperando esse informe, porque vai chegar”.

Leilane Costa, SIMPRO/CUT-DF
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Acessibilidade e comunicação 
antes e durante a pandemia

36%
das lideranças não sabem se seus 
associados idosos tem dificuldade 
em acessar a internet e outras 
24% afirmam que os idosos tem 
dificuldade.

“Embora a gente tenha recursos e a gente tenha uma equipe para fazer a comunicação, 
para gerir a ferramenta e produzir o conteúdo, no que diz respeito a nós, dirigentes, a 
gente tem uma incapacidade técnica bem grande nesta construção, na utilização dessas 
ferramentas. Talvez porque a gente tenha uma direção também já bem envelhecida (...) 
não sei, não quero que isso soe como preconceito, mas isso é um dificultador (...) eu não 
consigo usar, fazer alguma coisa no Tik Tok, nem sei onde que está esse negócio aí na 
internet. O nosso problema principal, se pudesse apontar é a incapacidade técnica de 
compreender e utilizar todas as ferramentas” 

Cristiane Zacarias, CUT-PR.
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Acesso à internet e 
Educação Digital

60%
das lideranças não 
oferecem acesso 
gratuito à internet 
a seus associados. 
Apenas 36% 
oferecem

Fonte: Produzido pela autora

Figura 01. Acesso gratuito aos sindicalizados

92%
das lideranças afirmaram não ter projetos de acesso 
gratuito à internet para a população do entorno onde 
estão localizadas 
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Acessibilidade e comunicação 
antes e durante a pandemia

68%
das organizações em âmbito 
nacional não oferecem nenhum tipo 
de curso relacionado à inclusão 
digital

“A gente produz cursos, cursos de formação sobre inclusão digital. 
Temos uma Secretaria de Formação dos professores, constantemente 
disponibilizando os cursos, mas às vezes tem essa questão também, 
nem sempre tem adesão (…) Às vezes são os mesmos professores, são 
as mesmas pessoas que estão sempre participando.

Leilane Costa, SIMPRO/CUT-DF
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Infraestrutura Digital
Em relação à infraestrutura digital do sindicato 44% 
disseram ter departamento de informática, porém o 
serviço é terceirizado, 32% têm o departamento de 
informática próprio e 24% não possui esta estrutura.

Fonte: Produzido pela autora

Gráfico 02: Softwares Utilizados pelos Sindicatos
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Infraestrutura Digital

40%
das lideranças não sabem informar 
qual o percentual do orçamento é 
dedicado para a área de informática 
e outros 36% não sabem indicar o 
percentual na área de comunicação

“A gente precisa ter os profissionais adequados: além do jornalista que 
escreve o texto. Precisamos dessa juventude, que produz webdesign, o 
card, o meme… Um bom profissional de vídeo - porque hoje todo mundo 
tem celular, para fazer o videozinho  (...) você pede para o dirigente fazer 
uma foto ele faz uma selfie, ou ele pega faz um vídeo em vez de fazer na 
horizontal, faz na vertical. (...) São as dificuldades que a gente enfrenta”

Belmiro Moreira, CUT/SP

48%
dos sindicatos têm servidor próprio. Outros 16% 
utilizam serviço de nuvem, 8% fazem parceria com 
outras organizações e 4% não possui servidor
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Infraestrutura Digital

Fonte: Produzido pela autora

Gráfico 03. Uso de abaixo-assinados digitais pelos sindicatos

98%
dos sindicatos utilizam enquetes on line, mas não tem 
a prática de usar abaixo-assinados
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Violência na internet

“Muitos bancários votaram no Bolsonaro, porque o setor bancário é muito 
conservador. Então o sindicato recebia (principalmente na época da eleição 
de 2018), postagens bem duras, ofensas severas: éramos chamados de 
vagabundo, ladrões, isso nós experimentamos. E não eram robôs, eram 
pessoas…[...] 
Eu sofri pessoalmente - sofro até hoje violências (...) acho que todos nós nas 
nossas redes sociais, quando nos posicionamos - sofri violência, inclusive da 
minha família. Naquele áudio do Bolsonaro de ser chamada de vagabunda, 
de puta… São termos duros e difíceis, nas redes sociais você até entende, 
mas da família não. Porque você está se posicionando politicamente, nas 
minhas redes sociais, no Facebook principalmente, ainda é muito comum 
passar por lá aqueles robôs (que eu acho que são, que você vai buscar e não 
tem nada, nos perfis deles que não sejam isso) fazendo isso. 

Cristiane Zacarias, CUT-PR

68%
das lideranças já sofreram ataques 
de ódio e 44% das instituições que 
representam, também.
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52,5% das entidades não oferecem cursos gratuitos
22,5% oferecem curso gratuito de inclusão digital para 
integrantes LGBTQIA+

60% das entidades não dedicam nenhum orçamento 
ao setor de informática

92,5% das lideranças concordam que as redes sociais 
digitais contribuem para que as propostas da entidade 
se tornem conhecidas.
25% consideram que as redes sociais digitais afastam 
os integrantes das atividades presenciais.

70% das lideranças já sofreram violência na internet. 
Entre elas, 82,8% sofreram violência na internet 
devido à sua identidade de gênero ou orientação 
sexual.

60.5% das ativistas / militantes já sofreram 
discriminação, ameaça, perseguição ou violência na 
internet
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45% dos ativistas/militantes LGBTQIA+ já sofreram 
algum tipo de discriminação, ameaça, perseguição ou 
violência devido à sua atuação militante / ativista na 
internet. Outro 20% não têm certeza.

Entre ativistas / militantes 56,7% se autodeclaram 
branca e 38,3% preta ou parda. Entre lideranças, 
72,5% se autodeclara preta ou parda enquanto 27,5% 
se autodeclara branca.
41,7% dos ativistas / militantes já sofreram violência 
em decorrência de sua atuação política na internet. 
Entre as lideranças foram 77,5%.

86,6% das ativistas / militantes declararam já terem 
sofrido discriminação por sua identidade de gênero ou 
orientação sexual

70%, das participantes disseram não haver espaços 
com internet gratuita no seu local de moradia

53,3%, relataram saber utilizar muitos recursos 
tecnológicos ou programas de informática; 38,4% 
dizem saber utilizar apenas alguns.
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“BULLETS” DAS PESSOAS IDOSAS
(Ativistas/Militantes; Pessoas em situação de exclusão 

e Lideranças – questionários e grupos focais)

1. Ouvindo ativistas e militantes 60 anos ou mais
Características dos militantes e ativistas com 60 anos ou mais

97% dos participantes do questionário on line e 96% 
dos participantes do questionário impresso tinham 
entre 60 e 79 anos de idade. 86% dos participantes do 
grupo focal estavam faixa etária dos 60 aos 79 anos.

98% dos participantes on line e 100% do questionário 
impresso se identificaram como mulheres ou homens 
cisgênero. 95% dos participantes on line e 72% dos 
impressos se identificaram como heterossexuais, 
entre estes últimos 20% preferiram não responder.
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72% dos participantes do questionário on line se 
identificaram como pessoas brancas. 64% dos 
participantes do questionário impresso se identificaram 
como pessoas pardas (52%) ou pretas (12%).

65% dos participantes do questionário on line moram 
em capitais brasileiras, mas houve representantes de 
todas as regiões do Brasil, incluindo cidades médias e 
pequenas. Os respondentes do questionário impresso 
vivem no Distrito Federal.

83% dos participantes do questionário on line estavam 
diretamente envolvidos na manutenção da renda das 
respectivas famílias, sendo que 53% responderam ser 
exclusivamente responsáveis pela mesma. 

Nos questionários impressos, 60% são responsáveis 
sozinhas pela renda familiar. Em ambos os casos a 
maioria dessas responsáveis são mulheres.
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58,8% dos participantes do questionário on line e 66% 
dos participantes do impresso são aposentados pelo 
funcionalismo público ou INSS

83% dos participantes do questionário on line utilizam 
planos de saúde privado. 

Entre os respondentes do questionários impressos, 
que vivem com inclusão digital precária ou exclusão 
digital, 80% utilizam o SUS.
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1. Ouvindo ativistas e militantes 60 anos ou mais
Acesso à Internet e outras tecnologias entre militantes e ativistas 60+

99,5% dos respondentes dos questionários on line 
possuem internet de boa (88,2%) ou baixa (11,3%) 
qualidade. 

Entre participantes do questionário impresso  56% 
têm acesso à internet na própria casa.  No entanto, 
40% deles não usam internet

100% dos participantes do questionário on line 
possuem telefone celular. Destes,  81% usam planos 
pós-pagos.

82% dos participantes do questionários impressos 
possuem telefone celular. Destes,  64% presenciais 
usam pré-pago.
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Os aparelhos eletrônicos que mais aparecem nas 
casas dos respondentes de questionários on line 
foram: celular (100%), televisão (87%), laptop (68,5%) 
e rádio (48%).

Entre participantes do questionário impresso os 
aparelhos presentes são televisão (96%), celular 
(82%) e rádio (68%).

Os aparelhos usados com maior frequencia pelos 
participantes  dos questionários on line e  impresso 
são celular e televisão.

Celulares são usados por 99% dos participantes on 
line e por 92% do impresso e televisão por 79,3% e 
72%, respectivamente.

Respondentes do questionário on line usam 
majoritariamente (78,3%) celulares  pós-pagos. Já 
entre os questionários impressos, 68% usam celulares 
pré-pagos, de acordo com seu orçamento. 
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Entre respondentes on line, 35% não tem dificuldades 
com tecnologias digitais. 5% afirmaram ter 
dificuldades em todas as tecnologias digitais. 
O número salta para 60% entre participantes do 
questionário impresso.

Entre os aparelhos eletrônicos com mais dificuldades 
no uso entre os participantes de questionários on line 
estão: computador, celular, laptop e videjogos.

34% dos participantes on line deixaram de usar redes 
digitais por falta de conhecimento 
 60% dos respondentes do questionário impresso 
deixaram de usar redes digitais por falta de 
conhecimento 

Os principais motivos para justificar o não uso de redes 
sociais digitais foram agrupados em: problemas com 
aplicativos ou programas; problemas técnicos e falta 
de conhecimento.
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O WhatsApp é a rede social digital mais utilizada entre 
participantes on line (96,5%) e dos impressos (52%), 
seguidas de Facebook

38% dos respondentes on line afirmaram não saber 
produzir conteúdos nas redes sociais digitais. Entre os 
participantes do questionário impresso o percentual 
sobe para 80%.
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2. Ouvindo as lideranças com 60 anos ou mais
Características das lideranças

97% dos participantes do questionário on line e 100% 
do grupo focal on line tinham entre 60 e 79 anos de 
idade. 

65% das lideranças se identificaram como pessoas 
pretas ou pardas. Todas lideranças participantes do 
grupo focal on line se identificaram como pretas.

94% dos participantes on line e 100% do grupo focal 
se identificaram como heterossexuais. 100% se 
identificaram como homens ou mulheres cisgênero.

100% das lideranças afirmaram viver em áreas 
urbanas, sendo 61% no estado de São Paulo

A região mais representada foi o Sudeste (73%), 
seguida do Norte (9%), Centro-Oeste, Sul e Nordeste 
representam 6% cada
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2. Ouvindo as lideranças com 60 anos ou mais
Sobre as organizações e movimentos sociais e associados

A principal escala de abrangência territorial das 
entidades é a estadual ou distrital (35,3%), seguida da 
atuação local ou nacional (ambas com 23,5%). 79,5% 
das entidades possuem caráter formal.

WhatsApp e Facebook já eram os principais meios 
de comunicação com associados pré-pandemia 
(77,1%), seguidos das reuniões presenciais e contatos 
telefônicos (65,7%). 

O uso de WhatsApp e Facebook pelas organizações 
cresceu na pandemia.

O telefone celular, usado por 88,6% das entidades, 
foi o principal meio de contato com associados na 
pandemia, para além das redes sociais digitais. 

Nas reuniões virtuais, as principais plataformas foram 
Google Meet (85,7%) e Zoom (80%).
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65,7% das organizações não oferecem acesso gratuito 
à internet aos associados. 

80% não oferecem acesso gratuito para a população 
do entorno da organização.

65,7% das organizações não possuem departamento 
de informática e 54,3% não possuem servidor para 
acesso.

45,7% das organizações não possuem orçamento para 
a área de informática ou de comunicação. 

57,1% das lideranças mencionaram que coordenadores 
ou diretores não dominam a utilização das tecnologias 
digitais. 

45,7% das entidades estão perdendo associados por 
falta de recursos. 40% perderam associados porque 
eles não tem acesso à internet (14,3%) ou porque não 
sabem utilizar as tecnologias digitais (25,7%)
 37,3% afirmam que não perderam associados nos 
últimos anos. 
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2. Ouvindo as lideranças com 60 anos ou mais
Sobre acesso à internet

97% das lideranças utilizam a internet diariamente. 
92% participam de enquetes on line. 
79% das entidades nunca usam abaixo assinados 
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As principais violências sofridas pelas lideranças na 
internet foram ofensas racistas (41%) e por seu local 
de moradia (25%), seguidas por violência pela idade 
(17%).

Os principais tipos de ataques sofridos pelas entidades 
foram ofensas ao seu posicionamento político ou em 
defesa dos direitos humanos (21%), ofensas racistas 
(18%) e ofensas machistas e/ou misóginas (12%) ou a 
pessoas LGBTQIA+ (12%).

59% das lideranças afirmaram que associados ou 
participantes tinham dificuldades para acessar a 
internet. 

O número sobe para 68% quando associados são 
pessoas idosas 12% das lideranças não sabem 
informar se seus associados ou participantes têm 
dificuldade de utilizar a internet 

2. Ouvindo as lideranças com 60 anos ou mais
Violências Digitais
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58% das entidades afirmaram que a interação com 
associados ou participantes aumentou na pandemia. 
32%  contaram que aumentou muito 
26%  afirmaram que aumentou um pouco
24% afirmaram que diminuiu
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