CARTILHA EMPRESARIAL

BOAS PRÁTICAS PARA O HOME OFFICE
A Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados
(ABIMAPI) e o Sindicato da Indústria de Massas Alimentícias e Biscoitos no Estado de São Paulo
(SIMABESP), pensando no atual cenário de diversas companhias comunicarem um novo regime de home
office como forma de resguardar a saúde dos colaboradores e diminuir a abrangência da alta capacidade
de propagação do COVID-19, apresentam sugestões para tirar o máximo proveito do trabalho remoto,
garantindo que os acordos sejam cumpridos e as entregas aconteçam.

1. Garantir um bom ambiente é mandatório
O ambiente escolhido para o home office deve ser livre de distrações, pois apesar da melhora na
qualidade de vida, os filhos ou a família do colaborador não podem atrapalhar suas entregas. O
Home Office que acontecerá neste momento, é diferente daquele dia da semana que você optou
por ficar em casa, pois vai ter mais silêncio para trabalhar.
Para quem tem filhos, vai ser um momento de muito mais agito levando em consideração que as
escolas estão fechadas, então, pesquise algumas brincadeiras para entreter as crianças. Além
disso, é muito importante buscar um "cantinho" que você tenha mais privacidade, e neste lugar,
montar o "seu escritório" com as coisas que você está acostumado a ter.
Fonte: https://www.segs.com.br/seguros/221621-um-guia-para-o-home-office-em-tempos-de-pandemia

2. Estabelecer regras consistentes para o trabalho remoto
O que é de responsabilidade da empresa e o que está a cargo do colaborador? Quem deve
providenciar o quê?
Fonte: https://www.baguete.com.br/noticias/22/09/2016/a-cartilha-do-home-office

3. Estrutura
O principal aqui é o computador e a internet, e nem todo mundo tem isso em casa. O que pode
ser feito é liberar que as pessoas levem as máquinas do escritório para casa. Para quem tem
laptop, pode instalar o VPN.
Quanto à internet, a disponibilização de um dispositivo 4G para quem precisa, pode ajudar
bastante. Se não funcionar, contratar um pacote de dados móveis para casa do colaborador, não
vai custar muito e trará bons resultados para a empresa.
Obviamente todos devem estar atentos a segurança das informações da empresa, e aqui cabe ao
TI de cada negócio implementar a segurança necessária.
Fonte: https://www.baguete.com.br/noticias/22/09/2016/a-cartilha-do-home-office
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4. Estabelecer um dress code pode ser mais importante do que se imagina
Dificilmente você vai para o escritório de pijama, sem tomar banho e escovar os dentes. Em casa
não pode ser diferente. O ideal é estar pronto para sair, a única diferença é que você vai ficar em
casa.
Fonte: https://www.segs.com.br/seguros/221621-um-guia-para-o-home-office-em-tempos-de-pandemia

5. Garantir a comunicação audiovisual
Ferramentas de mensagem instantânea online permitem um contato rápido com o colaborador e
ainda auxiliam no controle de trabalho, uma vez que o seu gestor saberá se está ou não disponível.
Além disso, manter o contato visual com o gerenciado garante alinhamento, motivação e
engajamento.
Fonte: https://www.baguete.com.br/noticias/22/09/2016/a-cartilha-do-home-office

6. Estabelecer uma rotina
Pense que é um dia como os outros na sua vida, se você não se organizar, você vai se perder. Não
é férias (e mesmo em férias uma rotina cai bem para tirar o melhor proveito dela). Ou seja, antes
de dormir, revise como foi o seu dia e faça o seu plano para o dia seguinte.
Fonte: https://www.segs.com.br/seguros/221621-um-guia-para-o-home-office-em-tempos-de-pandemia

7. Criar regras de mensuração
O trabalho remoto tende a ser medido conforme a quantidade das entregas e dos resultados.
Uma opção interessante na definição de métricas para acompanhar a produtividade, é fracionar as
entregas.
Fonte: http://www.sobratt.org.br/index.php/14092016-a-cartilha-do-home-office-implementar-e-gerenciar/

8. Gerenciar de forma eficiente
Este é um momento que vai além da gestão de performance, é momento de garantir que
ninguém se sinta sozinho. Trabalhar muitos dias de casa pode começar a ficar chato e os gestores
têm um papel importante de manter a motivação de suas equipes, mesmo em suas casas.
Fonte: https://www.linkedin.com/pulse/cartilha-do-home-office-implementar-e-gerenciar-silveira/
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9. Manter a visibilidade
Como não estarão fisicamente no mesmo lugar, é importante mostrar o trabalho que estão
fazendo. Com as ferramentas que tem de gerenciamento de projetos, vocês vão ver que isso vai
ficar ainda mais fácil, mas garanta que está sendo visto! Este será um momento muito relevante
também no qual empresas podem entender que algumas pessoas ou atividades eram
extremamente necessárias, e outras o contrário, podem ser feitas em home office daqui para
frente.
Fonte: http://www.sobratt.org.br/index.php/14092016-a-cartilha-do-home-officeimplementar-e-gerenciar/

10. Ferramentas
Para quem experimentará esse modelo pela primeira vez, existem softwares para tarefas como
conferências em vídeo, comunicação com membros da equipe e organização de atividades entre
os membros. Todas as sugestões indicadas abaixo possuem um plano gratuito que, apesar de não
contar com todos os recursos, apresenta funcionalidades muito eficientes.
Reuniões em vídeo

Reuniões em vídeo

Comunicação entre times

- Zoom;

- Microsoft Teams;

- Trello;

- GoToMeeting;

- Slack;

- Kanban Flow;

- Microsoft Teams.

- Chanty.

- Monday.

https://zoom.us/pt-pt/freesignup.html

https://free.gotomeeting.com/pt-br

https://products.office.com/pt-br/microsoft-teams/free

https://products.office.com/pt-br/microsoft-teams/free

https://slack.com/intl/pt-br/pricing/free

https://www.chanty.com/pricing.html

https://trello.com/

https://kanbanflow.com/

https://monday.com/lp/mb/dpm-kan/

Fonte: https://computerworld.com.br/2020/03/14/home-office-em-tempos-de-coronavirus-sugestoesde-softwares-e-boas-praticas/

11. Faça atividade física e mantenha uma boa alimentação
Mantenha seus horários de alimentação e lembre-se sempre do equilíbrio, estar em casa pode
gerar ansiedade e fazer exercícios pode ser uma ótima sugestão. Ir à academia não será uma
opção neste momento, mas, hoje existem diversos aplicativos que não precisam de equipamentos
e podem ser incluídos no seu dia.
Fonte: https://www.linkedin.com/pulse/cartilha-do-home-office-implementar-e-gerenciar-silveira/
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