
CONTRA CORONAVÍRUS

ESTAMOS EM 
HOME OFFICE, 
E AGORA?



TRABALHAR EM HOME OFFICE PODE 
PARECER FÁCIL, NO ENTANTO, DISTRAÇÕES 
E ALGUMAS TENTAÇÕES PODEM 
DERRUBAR A NOSSA PRODUTIVIDADE.

PREPARAMOS UMA LISTA DE BOAS 
PRÁTICAS PARA NOS MANTERMOS 
PRODUTIVOS EM HOME OFFICE.



CRIE UM 
LOCAL DE 
TRABALHO 

1. Organize seu espaço! Estabeleça um cômodo da casa como o 
seu escritório. Coloque lá tudo o que você precisa para realizar o 
trabalho apropriadamente: 

Pre�ra o local mais silencioso da sua casa;

Evite distrações! Por exemplo, fuja do cômodo cuja janela dá 
para o playground do prédio;

Pre�ra cômodos arejados e bem iluminados;

Trate seu Home O�ce como um escritório de verdade! 
Coloque sob sua mesa o que é necessário para o 
desenvolvimento da sua atividade e objetos do seu agrado, 
como uma planta, retratos da família e o que mais lhe �zer bem.



SUA JORNADA DE TRABALHO 
CONTINUA A MESMA

2.
Você deve estar disponível para a empresa 
no mesmo horário em que trabalha!

Você deve cumprir sua jornada de trabalho nos mesmos horários que 
cumpre hoje, mas lembre-se,  ganha-se todo o tempo e custo de 
deslocamento, aproveite este período para algo produtivo 
na sua rotina.

Você deve cumprir as agendas acordadas com a sua liderança. 
Sempre que existir uma reunião para alinhamento de atividades, 
cumpra-a.

Mantenha sua rotina normal. Mesmo em casa, é importante estar 
alinhado como se fosse para o escritório, além de estar adequado para o 
atendimento de uma eventual videochamada, a prática também ajuda a 
manter a con�ança e evita a preguiça.



ESTABELEÇA CRITÉRIOS CLAROS 
PARA A ROTINA DOMÉSTICA

3.
Se você tem �lhos, gato, papagaio, cachorro, deixe claro que, 
embora você esteja em casa, aquele é seu local de trabalho;

As atividades domésticas e atendimento 
às questões rotineiras devem ser 
resolvidas fora do horário de 
trabalho;

Seja produtivo!



COMUNIQUE-SE4.
Estabeleça interações com quem quer 
que seja que você trabalhe. Seu líder, 
colegas, clientes ou fornecedores 
sempre que necessário.

TENHA UMA 
LISTA DE TAREFAS

5.
Disciplina é a palavra-chave!

Faça uma agenda com as atividades que você precisa 
realizar e cumpra-a;

Tudo que é novo precisa de disciplina para se tornar um 
hábito, então, uma lista de tarefas pode auxiliá-lo.



FAÇA 
PAUSAS

6.
Pausas para um café, água ou banheiro 
fazem parte do trabalho...só não 
podem desviar o foco.

BUSQUE 
CONTATO HUMANO

7.
Use o telefone no dia a dia do seu trabalho. 
Escute a voz de outros seres humanos, 
assim como os acessos por chat no 
Workplace ou Hangout;



MANTENHA SEU 
LOCAL DE TRABALHO 
ORGANIZADO

8.

Um local de trabalho minimamente organizado facilita sua 
vida e aumenta sua produtividade;

Evite a tentação de pensar “Ora, eu não estou na �rma, 
ninguém vai ver a minha bagunça, mesmo”;

Lembre-se que o principal bene�ciado por um ambiente 
de trabalho limpo e bem organizado é você, mais ninguém.



SAIA DO TRABALHO 
NO FIM DO DIA

9.
Sua jornada de trabalho chegou ao �m? 
Ótimo. Levante-se e vá embora do escritório, 
mesmo que ele �que na sua casa.

O importante aqui é não se tornar um refém do 
trabalho dentro da própria casa. Se a sua 
jornada de trabalho acaba às seis da tarde, 
levante da cadeira às seis da tarde e vá fazer 
alguma outra coisa da vida.



POLÍTICA DE 
SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO

10.

Tenha cuidado com as informações. 

Não custa lembrar:
Assuntos sigilosos da empresa 
continuam sendo sigilosos, e devem ser 
tratados com muito cuidado, sempre!
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