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Introdução
De repente, uma pandemia altera rotinas e precipita muitos

planos que  empresas e pessoas haviam traçado para o seu futuro

próximo.

A implantação do home office é uma experiência nova para a 

maioria das nossas empresas e sua prática traz dúvidas e 

desafios.

Dentro da premissa de potencializar a capacidade de realização e 

desenvolvimento das pessoas e das organizações, a JB

Consultoria Empresarial Ltda. disponibiliza a sua contribuição,na

forma deste ebook, com foco em quem vai ficar trabalhando de 

casa.

Elaborado a partir da experiência de profissionais e empresas 

que já atuam com essa modalidade de trabalho há algum 

tempo, a proposta é um ponto de partida para permitir que o 

trabalho flua o mais adequadamente possível nessas condições e 

os resultados esperados sejam alcançados.
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O sucesso do trabalho em home office está apoiado 

em dois aspectos: 

• auto disciplina (para fixar e cumprir uma rotina determinada), e

• foco nas atividades (para evitar a atração de inúmeros estímulos e 

demandas que podem existir no ambiente residencial). 

Eles estarão presentes, de alguma forma, nos quatro itens a seguir 

indicados como prioritários para o trabalho em home office, com base na 

experiência de profissionais e empresas que já atuam com essa 

modalidade de trabalho há algum tempo. 

Verifique o que é mais aplicável em seu caso e mãos à obra: adaptando, 

colocando em discussão, divulgando, checando, etc. 
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Práticas básicas para trabalhar em Home Office
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Organização

• Entender que a mudança ocorre no local de 
trabalho, não nas atividades em si. Os 
instrumentos de trabalho, os processos, as 
entregas, devem continuar os mesmos  
requeridos nas dependências da empresa.

• Manter à mão todos os equipamentos e 
recursos necessários para que você cumpra 
o seu trabalho sem interrupções ou perdas 
de tempo.

• Estruturar uma agenda diária com as ações 
de rotina e os eventuais contatos 
programados. E procurar cumprir com a 
mesma pontualidade exigida para a 
jornada presencial.

• Dimensionar o seu tempo com foco no 
resultado final: a conclusão das atividades. 
Com prioridade nas entregas de trabalhos 
que podem depender mais de prazo do 
que do cumprimento da carga diária.
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Contextualização

• Escolher um local para fazer a sua base de 

trabalho, caso não tenha um escritório em casa, 

que proporcione isolamento do fluxo das 

rotinas domésticas.

• Evitar o seu envolvimento em tentativas de 

interrupções ou chamados, da rotina 

doméstica, que não sejam urgentes e possam 

prejudicar a execução do seu trabalho. 

• Estabelecer um entendimento com as 

pessoas que estejam em sua casa, 

esclarecendo as demandas do seu trabalho e 

deixando claro que conta com elas para 

manter uma rotina produtiva, sem 

interrupções desnecessárias.

• Quando você demonstra na prática qual a sua 

prioridade as pessoas em torno tendem a se 

ajustar.
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Concentração

• Manter o foco nos trabalhos, em especial ao 

lidar com análises de informações e 

participação em conference call. 

• Praticar escuta atenda ao máximo: ouça, anote, 

grave, fotografe, pergunte, enfim, utilize todas 

as ferramentas necessárias para ter as 

informações de que precisa e não ficar com 

dúvidas.

• Estar sempre disponível para participar de 

uma conference call urgente: ferramentas 

baixadas e atualizadas, câmera e som do 

computador testados e, embora óbvio, traje e 

cuidados pessoais adequados para o contato.

• Se o seu papel é de liderança suas prioridades 

são: estar disponível para orientações; ter 

clareza nas comunicações e solicitações; 

manter as equipes estimuladas e informadas. 
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Qualidade de vida

• Seguir as mesmas regras de ergonomia 

recomendadas no seu ambiente de 

trabalho. Caso não as conheça, é hora 

de descobrir na web.

• Fazer pausas rápidas é necessário. 

Levantar da cadeira e alongar o corpo, 

pode gerar energia para continuar a 

jornada em boas condições e com 

produtividade.

• Especialistas recomendam, se possível, 1 

ou 2 minutos de pausa a cada 15 ou 20 

minutos ou 5 minutos a cada hora; a cada 

duas ou três horas levante-se, dê uma 

volta e faça uma atividade alternativa.

• Evitar o isolamento. O contato com outras 

pessoas da equipe, mesmo à distância, é 

importante para o fortalecimento do 

time.
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Conclusão

Neste momento em que a utilização do home office está sendo feita 

massivamente como via alternativa ao trabalho presencial, é importante 

que todos estejam conscientes de ser esta uma experiência nova para a 

maioria e que, portanto, os primeiros momentos deverão ser de ajustes 

de parte a parte: empresas e pessoas. 

O que faz da situação, por isso mesmo, uma grande oportunidade de 

aprendizagem.
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Quem Somos

Criada em 1995, a JB Consultoria Empresarial Ltda. é uma 
empresa com atuação em âmbito nacional, nas áreas de Gestão de 
Negócios, Planejamento, Modelagem Organizacional, Gestão de 
Processos, Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Humano. 

Soluções adequadas às realidades e expectativas do nossos Clientes, 
são a marca da JB, potencializando a capacidade de realização e 
desenvolvimento das pessoas e das organizações.

Produtos e Soluções

✓ Análise e diagnóstico organizacional 

✓ Planejamento e alinhamento empresarial 

✓ Transformação organizacional 

✓ Modelagem e estrutura organizacional 

✓ Análise e melhoria de processos de trabalho 

✓ Gestão de projetos 

✓ Gestão de desempenho e indicadores de resultados 

✓ Incentivos à inovação 

✓ Gestão de pessoas com base em competências 

✓ Administração de cargos, salários e remuneração 

✓ Programas de benefícios e recompensa 

✓ Programas de educação e desenvolvimento 

✓ Monitoramento do clima organizacional 

✓ Programa de preparação para aposentadoria

✓ Qualidade de vida 
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