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DÊ CONDIÇÕES PARA QUE SEUS COLABORADORES 
EXERÇAM O TRABALHO EM HOME OFFICE1.
Com a necessidade de uma adaptação 
rápida, os gestores devem �car atentos à 
estrutura tecnológica que a empresa 
oferece ao funcionário, sejam 
equipamentos adequados ou até mesmo o 
acesso à internet no domicílio. 

• É viável para todos realizarem o trabalho 
de casa? 

• Quais recursos cada colaborador vai 
necessitar?

• Liberações de acesso remoto são 
necessárias, ex. VPN, Softwares, etc?

É papel da empresa e dos 
gestores mapear possíveis 
di�culdades e fornecer os 
recursos necessários.

Colaboradores que possuam 
dispositivos móveis 
corporativos – notebooks, 
smartphones e tablets – devem 
estar autorizados para levar 
estes dispositivos para casa.



2. ESTABELEÇA OS CANAIS 
DE COMUNICAÇÃO 
COM O SEU TIME

Combinar com o time a melhor estratégia para 
comunicação, pensando em canais que supram 
todas as necessidades de trabalho. Na FIESC já 
utilizamos ferramentas como o Hangouts para 
videoconferências e chat no Workplace. Também 
dispomos das ferramentas Google para 
compartilhamento e edição de documentos online.

Devemos privilegiar os canais de comunicação 
interna o�ciais. No Workplace há a possiblidade de 
troca de informações instantâneas, através do chat. 

Alinhe com seu time e crie um grupo.



PLANEJE A ROTINA DE TRABALHO 
PARA O SEU TIME3.
Organizar rotinas de reuniões e implementar 
um chat online são boas práticas que podem 
ajudar no acompanhamento das atividades e 
entregas de cada um.
 
Reuniões para começar e �nalizar o dia podem 
ser úteis para a equipe �car atualizada do contexto 
geral e tirar a sensação de isolamento. A medida 
também ajuda como aviso para marcar o �m do 
expediente, mostrando que não será cobrada uma 
resposta por mensagem ou e-mail do funcionário 
após certo horário.



EVITE RUÍDOS 
DE COMUNICAÇÃO 4.
Se possível, priorizar as 
videochamadas para reuniões. 

Sua expressão ajuda a passar a 
mensagem de forma correta, o 
que muitas vezes só entonação 
da fala pode gerar dúvidas, 
ruídos na comunicação e 
desentendimentos.



MANTENHA A GESTÃO, MESMO À DISTÂNCIA
DÊ SUPORTE E COBRE AS ENTREGAS 5.

A liderança deve dar o tom de como será a 
operação remota, combinando os detalhes e 
ouvindo os incômodos que surgem com o choque 
cultural. 

Um cuidado especial é com a cobrança e com a 
administração do tempo: estar mais tempo online 
não signi�ca que a equipe está mais presente ou 
produtiva. A dica é combinar entregas periódicas 
com o seu time, seja no dia ou na semana.



MANTENHA A 
HUMANIDADE 6.
Para manter a humanidade do processo, 
também é recomendado ter atitudes um 
pouco mais informais compartilhando 
experiências, como mandar foto da mesa 
de trabalho, foto do horário de almoço, 
por exemplo.  O líder tem um papel 
importante aqui, mostrando iniciativas 
positivas que os colaboradores podem 
copiar.



Qualquer processo de mudança no trabalho 
exige um tempo para adaptação e terá 
desa�os inesperados. No caso atual, 
preocupações com a saúde e o cenário 
incerto prejudicam a todos. 

Assim, é importante manter um canal aberto 
para comunicar e sanar dúvidas sobre medidas 
que passem segurança aos funcionários sobre a 
evolução da pandemia, o modelo de trabalho 
remoto, as expectativas de produtividade e 
eventuais con�itos.

PACIÊNCIA 
E EMPATIA7.
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