
HOME OFFICE!
E agora?

nesse guia você vai encontrar dicas simples de como 
se adaptar melhor a esse novo estilo de trabalho

http://www.drig.in/
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Pra começar!
Era uma vez uma Epidemia que rapidamente 
se tornou uma Pandemia e mudou muito a 
vida de todo o mundo – literalmente.  Foi 
preciso aderir a novos hábitos e formatos 
para quase tudo e, para trabalhar, não seria 
diferente.

Assim a prática do Home Office entra, ou 
melhor, invade a vida de todos nós. Para 
quem nunca tinha feito, mas tinha 
curiosidade em aderir, esta acabou sendo 
uma boa oportunidade de experimentar. E 
para quem já conhecia, não está 
necessariamente fácil, já que as 
circunstâncias são diferentes agora, como 
por exemplo, ter que conciliar o ritmo de 
todos em casa.

Claro que esse momento de crise não é o ideal 
para testar nada... principalmente porque tem 
um monte de outros fatores para interferir no 
sucesso do teste!

Mas a boa notícia é que, se tivesse algum tipo 
de resistência ou receio por parte da empresa 
para implementar o home office, isso não se 
sustentou, pois o cenário ajudou a trazer 
aceitação para essa necessidade. 

E, como tudo na vida, vai ter gente que vai 
amar e uma galera que vai odiar. A ideia aqui 
não é levantar uma bandeira ou criticar o 
formato, mas sim oferecer dicas que ajudem 
na adaptação!
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Cada pessoa funciona melhor de uma 
maneira, por isso não estamos aqui para 
dizer exatamente como vai ser o seu dia. 
O importante é que você crie um ritual 
para o trabalho, isso ajuda a garantir um 
maior compromisso e credibilidade por 
parte da empresa ou dos clientes.

Mantenha uma rotina

Outra prática bem interessante para 
transformar o home office em algo ainda 
mais incorporado no dia-a-dia é ter um 
local adequado para montar seu 
escritório. Não estamos falando aqui de 
uma baita cadeira ou mesa, mas sim de 
um local adequado às suas necessidades, 
iluminado e arejado para sua 
produtividade fluir.

CRIE SEU ESPAÇO

Todo mundo está impactado e tendo que se 
adaptar à essa realidade. Assim como você, 
sua família também tem momentos difíceis. 
Dedique um tempo para conversar com seus 
familiares sobre isso, aproveite para 
conhecer mais sobre a rotina de trabalho ou 
estudo deles e também, para explicá-los 
melhor o que você faz no trabalho.  Assim 
todo mundo se engaja e se respeita na hora 
de fazer  silêncio ou de compartilhar o 
computador, por exemplo.

RESPEITANDO PRA TER RESPEITO

DICAS GERAIS
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O trabalho remoto demanda que nosso 
nível de disponibilidade e conectividade 
sejam maiores que de costume. Esse pode 
ser um momento de criação (ou reforço) da 
confiança. Não é preciso dormir agarrado 
ao telefone, é saudável fazer suas pausas, 
mas esteja com a atenção mais voltada 
para isso.

ESTEJA DISPONÍVEL

A tendência do home office traz junto com ela 
uma disciplina de atuar por metas e objetivos. 
Muito do que a gestão atual acredita é que a 
performance está menos ligada ao tempo de 
trabalho e mais ao que a pessoa entrega em 
termos de objetivos e do que foi combinado. 
Combine com seu gestor ou gestora quais são 
as suas entregas e acompanhe o andamento de 
cada uma delas.

FOQUE NOS OBJETIVOS

Em tempos de Corona estamos 
sendo bombardeados por 
informações, memes e mensagens 
em geral. Por isso, cuidado para 
não exagerar no tempo de uso das 
redes sociais e isso prejudicar sua 
produtividade.

DOSE AS REDES SOCIAIS

DICAS GERAIS



Pomodoro: é uma metodologia 
de gerenciamento de tempo que 
potencializa os momentos de 
produtividade, alternando 
intervalos de trabalho e descanso. 
Saiba mais sobre o Pomodoro e 
como começar a usar essa 
ferramenta clicando aqui!
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METODOLOGIAS E 
FERRAMENTAS

5w2h: conjunto de 7 
direcionadores que ajudam a 
priorizar e organizar as atividades. 
Essa ferramenta otimiza o 
gerenciamento das tarefas, dando 
ainda mais visibilidade ao 
trabalho. Para entender melhor 
sobre essa técnica, clique aqui. 

http://www.drig.in/produtividade
http://www.drig.in/produtividade


Kanban: uma ferramenta simples 
para gerenciamento de entregas. 
Basicamente um quadro, onde você 
insere suas tarefas a fazer, em 
andamento e concluídas, te dando 
melhor visualização do que ainda 
precisa ser feito e do andamento de 
cada uma. Para saber tudo sobre ela 
clique aqui.
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GTD: getting things done! É um 
método de gerenciamento de 
ações que se baseia no princípio de 
que uma pessoa precisa tirar as 
tarefas de sua mente e registrá-las 
em algum lugar para que a mente 
fique livre de lembrar de tudo e 
pode se concentrar em realmente 
executar essas tarefas. Clique aqui 
para saber mais!

METODOLOGIAS E 
FERRAMENTAS

http://www.drig.in/produtividade
http://www.drig.in/produtividade
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O que não fazer
Resolver tudo por email ou whatsapp: tente intercalar as resoluções por escrito com reuniões por 
vídeo ou ligações. Isso naturalmente te força a estar num local adequado, além de ser aquele 
momento do dia que você vai interagir com o time ou clientes. Isso dá um gás pro resto do dia!

Descuidar do horário: tenha compromisso com seu horário, como sempre foi. Deixar tudo muito 
solto e sem rotina pode prejudicar a produtividade ou, até mesmo, te fazer trabalhar demais, 
passando de um limite saudável.

descuidar da alimentação: manter a alimentação minimamente saudável tem sido um desafio dos 
grandes em tempos de home office. Há quem diga que tem comido demais, quem negligencia a 
alimentação, ou mesmo quem não tem cuidado da qualidade do que se alimenta. Vale lembrar que 
nossa imunidade e energia estão diretamente ligadas ao que consumimos.

Ficar muito tempo sem falar com sua gestora ou gestor: naturalmente esse é um período que nos 
traz insegurança. Por isso, estar por perto da liderança é importante para criar um vínculo e ter 
feedbacks sobre o seu trabalho. Faça perguntas do tipo: tem mais alguma coisa que eu possa fazer? 
Há algo que você espera que eu faça diferente? Como você está avaliando meu trabalho? Isso pode 
ajudar a trazer mais segurança.



Cuide de você!
A prioridade nesse momento é você e sua saúde! Dê atenção ao que está 
sentindo não só fisicamente (sintomas de gripe, por exemplo), mas 
também emocionalmente. 

Não subestime sentimentos e compartilhe com pessoas de sua confiança 
como tem se sentido, isso ajuda a extravasar e notar que mais gente está no 
mesmo barco. Atividades físicas também liberaram substâncias que são 
importantes reguladoras de emoções em nosso organismo. Mesmo que  
essa não fosse uma prática recorrente no seu dia-a-dia, certamente você, 
ao menos, caminhava bem mais do que tem feito atualmente.

Se acredita que os pensamentos negativos ou a insegurança estão trazendo 
comprometimento real em sua rotina, procure ajuda especializada (médica 
ou psicológica). Não tenha vergonha de cuidar de você!
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