Home Office
Um guia completo para sua empresa

Home Office
O coronavírus chegou e com ele várias
empresas se viram obrigadas a implantar, de
um dia para o outro, o trabalho remoto.
Algumas empresas se adaptaram com
facilidade e outras estão sofrendo um pouco
mais.
No entanto, nós da Wyng, sabemos que
quando o Home Office é implantado de
maneira estruturada, os resultados podem ser
bem positivos.
Por isso elaboramos esse e-book, para
compartilhar boas práticas de gestão e trazer
dicas para facilitar o home office em qualquer
empresa, de forma temporária ou definitiva.

Introdução
O trabalho remoto, também conhecido como
Home Office, vem sendo discutido pelas
empresas há bastante tempo como uma nova
possibilidade e até mesmo, como um benefício
para os funcionários.
Com a reforma trabalhista de 2017, essa prática
ganhou força, pois a partir daí, as empresas
passaram a ter maior segurança jurídica nesse
ponto.
Então, algumas empresas começaram a
implementar o home office para alguns times de
trabalho, muitas vezes de maneira mista, ou
seja, parte do tempo o funcionário trabalha na
empresa e parte do tempo em sua casa.

No entanto, desde que a pandemia chegou e as
medidas de isolamento social foram
recomendadas, as empresas se viram obrigadas a
colocar todos os seus funcionários, ou grande
parte deles, trabalhando de casa para que a
empresa pudesse continuar funcionando, com
seus colaboradores protegidos de contaminações.
Isso aconteceu praticamente do dia para noite e
pouquíssimas empresas estavam preparadas com
boas instruções, sobre a maneira que o trabalho
remoto deveria acontecer.
Pelo contrário, as coisas aconteceram "da
maneira como era possível acontecer".

VANTAGENS
Passado o susto, de ter que colocar todos os
funcionários trabalhando de casa de repente, as
empresas começaram a perceber algumas
vantagens no trabalho remoto, permitindo que essa
modalidade possa ser mantidas mesmo após a
pandemia:
Manutenção dos níveis de produtividade;
Redução de custos de escritório - principalmente
redução do espaço físico necessário.
Redução de despesas de deslocamento de
funcionários;
Maior flexibilidade para funcionários.
Possibilidade de contratar profissionais de
outras cidades - aumentando oferta de mão de
obra

COMO FAZER?
Confira agora nossas dicas
para implementar o trabalho
remoto com sucesso.

1. Horário de trabalho
Se ter horários rígidos já não funciona bem
presencialmente, no trabalho remoto é
quase impossível.

Para as funções que o cumprimento de
horários não é obrigatório, defina entregas
e resultados que são esperados.

Então, veja quais funções realmente
precisam cumprir horários e defina como
será monitorado.

Tenha um cronograma. Quanto mais
específico melhor!

Deixe bem claro para todos.

Defina indicadores de curto, médio e longo
prazo.

Comunique-se com a equipe o
tempo todo!

2. Avalie caso a caso
Neste momento, pessoas diferentes podem ter
necessidades diferentes.
Converse individualmente com cada colaborador e
veja o que é possível flexibilizar da rotina de
trabalho para ajustar às suas necessidades.
Flexibilizar horários e estabelecer entregas,
provavelmente, irá facilitar o dia a dia do seu
funcionário, sem prejudicar os resultados que a
empresa precisa.
Todos ficarão satisfeitos e aliviados.

3. Invista em processos
e em comunicação
Se a sua empresa ainda não tem processos bem
estabelecidos, aproveite essa oportunidade para elaborar e
estruturá-los.
Processos claros aumentam as possibilidades dos
funcionários executarem suas tarefas de maneira correta.
Além disso, estabeleça os canais de comunicação que
serão usados e em quais situações.
Ex. WhatsApp, ligações telefônica; vídeo conferência, etc.

4. Ferramentas de
trabalho
Defina quais ferramentas serão usadas pelos
colaboradores para comunicação,
acompanhamento de atividades, registro de
horário de trabalho, reuniões em grupo, etc.
Verifique qual a infra-estrutura necessária para
que todos possam acessar essas ferramentas e
se for o caso, disponibilize ao funcionário
gratuitamente;
Avalie a possibilidade de oferecer uma quantia
mensal para despesas de energia elétrica e
internet.
Ofereça ajuda caso o colaborador não tenha
mobiliário adequado, por exemplo cadeira.

Bloco de Notas

Ações
Para
Inspirar!

Como forma de manter o vínculo e
permear a cultura da empresa na casa do
colaborador, algumas empresas estão
levando objetos pessoais que
"decoravam" a mesa do funcionário,
além de mobiliário ergonômico, como
mesas e cadeiras.
Nesse caso, vale também levar uma
"lembrancinha da empresa" como um
calendário de mesa, um bloco de
anotações personalizado e canetas.

5. Elabore um guia de "Boas Maneiras"
para reuniões
Lembre-se que o trabalho remoto é novidade para a
maioria das pessoas e muitas simplesmente não
sabem como se comportar em uma reunião online.
Por isso, não espere um comportamento natural e
totalmente adaptado a essa necessidade
espontaneamente.
Crie e compartilhe uma cartilha de "boas maneiras".
Mas, seja tolerante caso a criança chore ou o
cachorro lata durante uma reunião.
Acredite, todos estão fazendo o seu melhor!

Algumas Dicas:
Orientações
Gerais
Trabalho Remoto

Câmera aberta - assim todos mantem o foco na
reunião e a comunicação é mais clara;
Use fone de ouvido com microfone - isso diminui
ruídos e ecos;
Use trajes adequados - não precisa ser camisa
social, mas não fique de pijamas durante a reunião.
Assim como no escritório, é recomendado que a
reunião tenha duração e pauta definida previamente.
Elabore uma ata e ao final, encaminhe a todos os
participantes.
Utilize ferramentas de videoconferências em que
documentos e telas possam ser compartilhados,
isso facilita muito o desenrolar da reunião.

6. Saúde Física e Mental
Durante a pandemia, tenha atenção especial à saúde física e mental dos seus colaboradores.
Isso é fundamental.
Pense nos seguintes aspectos:
Em situações normais, nem todos optariam por trabalhar em casa;
Alguns colaboradores podem estar com outras demandas importantes, sem poder contar com ajuda
externa - ex. cuidar de filhos pequenos; atividades escolares das crianças; cônjuge também
trabalhando em casa; atividades domésticas, etc.
Pouca oportunidade de realizar atividades físicas e tomar sol podem afetar a saúde física e emocional
das pessoas;
Falta de limites entre trabalho e vida pessoal (muito comum quando se trabalha de casa) pode trazer
sérios prejuízos à saúde.
Pessoas em isolamento social podem manifestar transtornos psiquiátricos como depressão, ansiedade
e síndrome do pânico - nesses casos é preciso ajuda especializada.

O que fazer?
Reserve tempo para conversas individuais com todos.
Reuniões 1:1 mais constantes do que aconteciam
anteriormente.
Verifique quais são as condições de trabalho a pessoa tem e
ajude no que for possível - algumas não tem nem mesmo um
espaço físico reservado.
Estimule interações entre os colaboradores, ainda que virtual.
Oriente que todos estabeleçam uma pausa para água e
cafezinho (como faziam no escritório).
Estimule hábitos saudáveis, com boas refeições e atividades
físicas, sempre que possível. Dar uma volta no quarteirão já
ajuda bastante.
Se for o caso, ofereça suporte psicológico profissional.

Conclusão
Conforme falamos anteriormente, o trabalho remoto pode
ser uma boa opção para os mais diferentes tipos de
negócio. Desde empresas tradicionais, até serviços
médicos estão tendo bons resultados nessa modalidade.
E para aumentar as chances da sua empresa se beneficiar
disso, reduzindo custos e oferecendo um benefício a mais
para o funcionário, sem perder de vista a produtividade,
reunimos aqui informações que podem te ajudar.
Se a experiência for boa para sua empresa ou negócio,
sugerimos ainda, que você procure uma assessoria
jurídica especializada para documentar a prática e ficar
totalmente de acordo com a legislação.
E se precisar de apoio conte com nossa equipe!
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Obrigado por ler nosso
material!
Esperamos que ele te ajude a
aprimorar seus processos de
Gestão de Pessoas.
Compartilhe!

A Wyng é uma empresa que trabalha para democratizar as
melhores práticas de gestão de pessoas.
A gente faz isso porque nós gostamos de pessoas e acreditamos
na capacidade de todos.
Para desenvolver as melhores práticas nós sempre pensamos
muito e analisamos cada contexto, para trazer ideias inovadoras e
adequadas à realidade de cada cliente, sem abrir mão de
resultados, com condutas e serviços sempre pautados no
profissionalismo.
Nós oferecemos serviços de consultoria, assessoria, programas de
treinamento e desenvolvimento e nos últimos anos trabalhamos
fortemente no desenvolvimento de um portal de RH.
Nosso portal foi desenvolvido para que todas as empresas possam
usar a tecnologia em seus processos de Gestão de Pessoas de
maneira simples, prática e totalmente acessível.

