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TRABALHO REMOTO
SEGURO E EFICAZ
PARA TODOS!

Neste conteúdo, não serão abordados os detalhes da pandemia e todos os desafios que
ela proporcionou as pessoas e empresas. O conteúdo será concentrado em falar sobre
as principais mudanças que impactaram ou podem impactar de maneira geral os
negócios e quais os melhores caminhos que a trabalhoremoto.com.br acredita que
sejam importantes para as empresas PME´s seguirem e terem negócios mais
competitivos e saudáveis, utilizando o modelo de trabalho remoto.
Todas as informações desde documento são análises dos especialistas da HOM | Home
Office Management, empresa que desde 2012 é especializada em implantar e gerenciar
o modelo e trabalho remoto em empresas de grande porte e que é responsável por
todas as inciativas da trabalhoremoto.com.br com o objetivo de democratizar o
trabalho remoto para todas as empresas.

Boa leitura.
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CONTEXTO

TIVEMOS QUE NOS ADAPTAR A
FORMAS DE TRABALHO QUE ANTES
NÃO ACREDITÁVAMOS
Antes da pandemia, o trabalho remoto gerava muitos receios e principalmente muitos
mitos, dos quais vamos indicar alguns aqui:
•

Apenas empresas de tecnologia, multinacionais ou empresas mais descoladas
tinham condições boas para o trabalho remoto;

•

Era difícil gerenciar os colaboradores remotos e avaliar a produtividade, por isso era
importante ter um local que as pessoas iriam todos os dias para que os gestores ou
donos das empresas pudessem acompanhar melhor o trabalho de seus
colaboradores;

•

Trabalho remoto não tinha legislação segura e o risco de manter um profissional
remoto seria alto e empresas pequenas não estão preparadas para lidar com um
possível passível trabalhista, que poderia ser capaz de fechar o negócio/

•

Uma empresa que tinha um escritório muito pequeno, simples ou afastado dos
grandes centros comerciais não transmitiam credibilidade e, principalmente, não
aparentavam ter muito sucesso.

A verdade é que a lista é longa, mas não precisamos nos apegar ao que ficou para trás. Se você
está lendo este texto, pode já ter pensando em tudo isso antes (e não se cobre, pois era um
pensamento extremamente comum), mas o importante agora é que, muito provavelmente, você
está pensando em como preparar a sua empresa para um novo mercado, neste novo mercado
que está surgindo. Estar atento a todas essas mudanças e dispostos a encarar os novos
formatos de trabalho é um primeiro passo essencial para que o trabalho remoto gere resultados
melhores para sua empresa e dê mais qualidade de vida e possibilidades diferentes de trabalhar
para seus colaboradores.
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TENDÊNCIAS

5 PRINCIPAIS
MUDANÇAS QUE VÃO
IMPACTAR OS NEGÓCIOS
DAS EMPRESAS

Trabalho remoto é real, vai ficar e não apostar no
modelo será sinônimo de “perder competitividade”
Empresas que tiverem atividades compatíveis com
modelo (mesmo que parte da equipe) e não aderirem
ao trabalho remoto (pelo menos de maneira parcial),
perderão a vantagem para competir no mercado: os
custos serão mais altos do que os custos dos
concorrentes,
terão
modelos
de
negócios
desatualizados e ainda terão dificuldades para
contratar ou manter os melhores profissionais do
mercado. Tanto as empresas, quantos os lideres,
gestores e colaboradores, precisam entender que o
trabalho remoto já faz parte do dia a dia de trabalho e
que para serem melhores profissionais, para entregar
os melhores serviços e produtos, será preciso investir,
se preparar melhor e saber lidar bem com o modelo de
trabalho remoto.

Os escritórios e imóveis comerciais serão
transformados e otimizados
Os formatos dos escritórios serão diferentes. O
mercado compreendeu que o trabalho remoto é uma
importante evolução na forma de trabalho e, cada vez
mais, será presente no dia a dia das empresas. Sendo
assim, não terá sentido comprar ou alugar escritórios
que caibam todas as pessoas da empresa no mesmo
momento. Ou seja, os escritórios serão otimizados,
tendo menos estações de trabalho do que
colaboradores e as pessoas estarão parte do tempo
trabalhando na empresa e a outra parte trabalhando
em qualquer outro lugar. Em um prédio que, antes da
pandemia acolhia 10 empresas de médio porte, após a
pandemia, provavelmente passarão a ter 50 empresas
de tamanhos variados. Outra mudança grande será o
uso de coworking (escritórios compartilhados) por
empresas que queiram reduzir ainda mais os custos ou
queiram ter mais flexibilidade com o escritório (para
aumentar ou diminuir o time de profissionais ou mudar
de localidade, por exemplo).
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Tecnologia, modelos de negócios e processos
orientados ao remoto
Empresas deverão investir cada vez mais em soluções
para dar mobilidade para as pessoas trabalharem de
qualquer lugar. É importante que haja cada vez menos
a distinção entre o trabalho presencial e o remoto para
garantir a continuidade do negócio e melhorar as
entregas e a produtividade. E o principal caminho para
que isso aconteça está em buscar tecnologias
(comunicação, segurança, gestão e compartilhamento
e acessos a dados e informações etc.) e mudar
processos e modelos de negócios para evitar ao
máximo que o trabalho só possa ser realizado bem de
maneira presencial (claro que há muitas atividades que
continuarão precisando da interação presencial, o
ponto aqui é identificar as atividades que hoje são
presenciais, mas podem ter alternativas viáveis de
maneira remota).

Profissionais com possibilidades diferentes de
trabalho, mais flexíveis
Mais do que nunca, agora as pessoas poderão morar
em localidades diferentes da sede da empresa que
atuam, afinal, as barreiras geográficas deixam de ser
um problema para muitos profissionais. É uma boa
oportunidade para as empresas contratarem
especialistas que ficam baseados em outros estados,
por exemplo, diminuindo o custo da mão de obra, uma
vez que esses profissionais estando longe dos grandes
centros urbanos, o custo de vida também é menor e
qualidade de vida é maior. As pessoas vão buscar cada
vez mais flexibilidade: trabalho remoto, horários
flexíveis de jornada, trabalhar meio período. E, quando
a empresa adota o modelo de gestão por resultados,
onde as entregas são combinadas e devem ser
cumpridas, deixa de ser importante onde as pessoas
estão trabalhando e se entrou 1 hora mais cedo ou 1
hora mais tarde para exercer suas atividades. Claro que
há atividades que não permitem essa flexibilidade de
horário, como atendimento ao cliente ou suporte em
horários comerciais. Mas, para pessoas que possam
ter mais liberdade no horário, é importante que as
empresas liberem todas as opções de flexibilidade,
respeitando as regras de uma política de trabalho
remoto para evitar problemas que podem ser gerados
com horas extraordinárias, adicionais noturnos e até
mesmo os riscos desses profissionais trabalharem em
locais não apropriados.
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Dominar a gestão por produtividade definirá os resultados melhores para as empresas
O modelo de gestão por produtividade/resultados será decisivo para as empresas que optarem pelo
trabalho remoto. É importante que todos na empresa, do nível mais alto ou mais baixo, compreendam
a importância de trabalhar com foco nas entregas, de realizar uma gestão transparente e saber
acompanhar bem as atividades da equipe. A gestão por resultados é importante para que as empresas
compreendam os esforços necessários para as entregas, identifiquem os gargalos que podem
impactar na produtividade, conheçam as boas práticas de um colaborador que podem ser replicadas
para o restante do time e, principalmente, que auxiliem as empresas provisionarem melhor os custos,
as equipes e os prazos. É uma oportunidade para aumentar a eficiência da empresa e ter melhores
produtos e serviços.

O TRABALHO REMOTO
PODE INCENTIVAR SUA
EMPRESA A TER MELHORES
RESULTADOS.

CONHEÇA O SOFTWARE DE GESTÃO DE
COLABORADORES REMOTOS DA HOM.
PIONEIRO NO MERCADO, VALORES ACESSÍVEIS
E FÁCIL DE IMPLANTAR E USAR!

CLIQUE AQUI E ASSISTA
UM VÍDEO DEMO
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POR ONDE COMEÇAR

6 PRINCIPAIS AÇÕES E PREOCUPAÇÕES QUE
AS EMPRESAS PME´s DEVEM TER AO ADOTAR
O TRABALHO REMOTO
As empresas precisam se preparar para o novo
modelo. Neste bloco de conteúdo, serão
abordados alguns pontos importantes para as
empresas refletirem antes de aderirem ao modelo.

Avaliar a maturidade da empresa para o novo
modelo de trabalho
É primordial que se faça um exercício de
avaliação da maturidade da empresa em relação
ao modelo, entendendo que o trabalho remoto
vivido em função da pandemia se trata de um
“improviso”. Para que o modelo funcione bem,
deve ser bem estruturado. Entre os principais
pontos a serem avaliados para adotar o modelo
de maneira correta, estão:

Entender as percepções e expectativas dos profissionais da empresa em relação ao modelo:
eles gostaram da experiência? Como eles gostariam de seguir quando o mundo voltar à
normalidade? Quais são as melhorias necessárias para tornar o trabalho remoto mais eficaz?
Gestão e autogestão: as entregas aconteceram bem? Os gestores sabem liderar os
profissionais que não estão no escritório? As pessoas possuem maturidade para realizarem a
autogestão?
Tecnologia: a empresa possui os recursos necessários para as pessoas trabalharem bem no
novo modelo? Há equipamentos, softwares e processos que facilitam a rotina do trabalho dos
profissionais remotos e ajudam a manter ou aumentar a produtividade?
Compatibilidade de atividades: todas as atividades realizadas são compatíveis com o modelo?
Se algumas não são, é possível mudar algo para torná-las mais aderentes ao trabalho remoto?
Análise financeira: com as pessoas trabalhando remotamente, quanto consigo economizar
com escritório? Qual é o investimento necessário para viabilizar o modelo e em quanto tempo
terei esse retorno?
Essas são as questões principais que vão ajudar as empresas a se orientarem melhor sobre quais serão
os caminhos mais adequados para a adesão ao modelo e irá contribuir bastante para entenderem os
formatos, regras, elegibilidade e até os investimentos necessários para preparar a sua empresa para a
nova realidade nos negócios
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Escolher entre as diferentes formas do modelo de trabalho remoto
O trabalho remoto possui vários formatos, com leis e regras diferentes. As empresas podem
optar por um ou mais formatos, dependendo do tipo de trabalho realizado pelas diferentes
áreas e funções da empresa. Os principais formatos são:
Trabalho remoto parcial/híbrido: as pessoas trabalham intercalando entre dias no
escritório e dias em trabalho remoto. Dependendo da frequência de dias que estarão
fora das dependências da empresa, o modelo pode se configurar como benefício ou
como modelo de trabalho. Por exemplo, se as pessoas trabalham mais tempo fora da
empresa (3x por semana ou mais), o modelo adotado se enquadra em teletrabalho e
possui regras e legislação diferente do que quando as pessoas trabalham apenas 1
vez por semana de maneira remota.
Trabalho remoto integral: as pessoas trabalham todos os dias de maneira remota e a
base de trabalho não é mais o escritório. Em algumas áreas e funções este formato
funciona muito bem, em outras o modelo parcial/híbrido é mais eficiente. É preciso
compreender a rotina e as interações de cada área.

Local de trabalho: além da frequência de dias trabalhados fora da empresa, há
também os locais que essas pessoas poderão trabalhar: apenas de casa, de qualquer
lugar, em locais autorizados pela empresa, em filiais da empresa etc.
O importante aqui é entender 2 coisas:
i) as empresas podem adotar formas diferentes de maneira simultânea para áreas e funções
diferentes, de acordo com a necessidade ou compatibilidade das atividades com os formatos;

ii) para cada tipo de decisão, deve haver um cuidado em adequação com regras, declarações,
aditamentos de contratos que podem ser diferentes de um formato para outro.
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Criar política de trabalho remoto clara e bem
estruturada
Embora a legislação não obrigue de maneira explícita a
criação de uma política de trabalho remoto para as
empresas aderirem ao modelo de trabalho, a
trabalhoremoto.com.br pode garantir que ter as regras
claras de como o modelo irá funcionar na empresa,
pensando em todos os pontos que envolvem o trabalho
remoto (elegibilidade, jornada, segurança das
informações, benefícios e muitos outros) é uma
precaução extremamente importante para diminuir os
riscos e tornar o modelo mais seguro para as
empresas
e
para
os
colaboradores.
A
trabalhoremoto.com.br preparou um checklist com
todos os pontos que devem ser abordados na
construção da política de trabalho remoto para a sua
empresa. É só baixar clicando aqui.

BAIXE O CHECKLIST DA
PARA AJUDAR A
ESTRUTURAR UMA
POLÍTICA DE TRABALHO
REMOTO PARA SUA
EMPRESA.

CLIQUE AQUI
PARA ACESSAR

Adequar contratos e tomar precauções legais
Durante a pandemia, o governo aprovou uma medida
provisória
(MP
927/2020)
que
alterava
momentaneamente algumas regras trabalhistas,
liberando as empresas de diversas exigências
necessárias para adoção do trabalho remoto, com a
finalidade de garantir a saúde das pessoas durante a
crise com o Covid-19. Mas, após o período de crise, as
leis voltam a entrar em vigor e as empresas que
quiserem adotar de maneira oficial o trabalho remoto,
deverão se organizar e atender as exigências da lei.
São necessários aditivos de contrato, declarações,
adequações técnicas, mudanças de controle de ponto,
entre muitos outros cuidados. É recomendável que as
empresas pesquisem os artigos 6, 62 e 75 da CLT, que
abordam o modelo de trabalho remoto.
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Usar ferramentas para gestão dos colaboradores
remotos
O modelo de trabalho remoto irá incentivar o tempo
todo a gestão por produtividade. Ter a visão da saúde
das entregas, onde estão os gargalos, avaliar a
produtividade dos colaboradores, provisionar o time,
estabelecer os prazos serão comportamentos normais
no nosso dia a dia daqui em diante. E para realizar essa
gestão, é importante utilizar ferramentas. Nossa
recomendação é de escolher, no primeiro momento,
softwares de gestão que sejam fáceis de implantar e
de utilizar, uma vez que muitos profissionais estão
tendo o primeiro contato com este tipo de trabalho e de
ferramentas. Outra decisão importante na escolha da
ferramenta de gestão, é se o software possui registro
de ponto ou não. A maioria das funções, atividades e
cargos dos colaboradores precisam desse controle de
jornada, independentemente de onde as pessoas
estejam.

Capacitar os profissionais da sua empresa para o novo
modelo
Grande parte dos brasileiros nunca tiveram a
oportunidade de trabalhar remotamente antes da
pandemia. E, durante a pandemia, tiveram a pior
experiência possível com o trabalho remoto (falta de
recursos de tecnologia, lidando com isolamento
forçado, tendo que cuidar dos filhos em tempo integral
em casa, entre muitos outros). Por isso, é essencial
demonstrar aos profissionais quais são os reais
benefícios do modelo de trabalho remoto em
condições normais. É muito importante mudar a
cultura da empresa para que o conceito do remoto
faça parte da rotina do trabalho (atividades, processos,
comunicação etc.) e que, principalmente, saibam
trabalhar por entregas e por resultados. E, quando
falamos de uma gestão ligada a produtividade,
estamos querendo dizer que mesmo quem não é
gestor deve conhecer sua própria produtividade,
antecipar os gargalos, saber determinar as prioridades
e provisionar prazos corretamente. Quando todos os
públicos
da
empresa
(líderes,
gestores
e
colaboradores) estão alinhados com o conceito do
remoto, as chances do modelo funcionar bem
aumentam substancialmente. Por isso, é importante
que a empresa invista em capacitação de seus
colaboradores
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DICA

COMO COLOCAR EM
PRÁTICA A GESTÃO REMOTA
Trabalhar por resultados, acredite, ainda é um desafio enorme para grande parte dos
profissionais no Brasil. Conhecer o trabalho, saber dar prioridades, estipular prazos, identificar
gargalos e até negociar com a equipe ou a liderança as entregas são coisas que o modelo de
trabalho remoto irá exigir daqui em diante para funcionar bem. E a maioria das pessoas não está
preparada para isso.

Como citado anteriormente nos tópicos das ações e preocupações da empresa, quando falamos
em gestão por resultados, a recomendação prioritária é a empresa definir ferramentas para
ajudar a acompanhar o trabalho dos colaboradores. E a escolha da ferramenta é algo importante,
pois, acompanhando o dia a dia de mais de 100 mil colaboradores remotos ao longo dos anos, a
trabalhoremoto.com.br identificou que há uma grande barreira para realizar a boa gestão
remota: empresas e gestores exigirem que os colaboradores usem ferramentas complexas para
reportar as atividades simples do dia a dia. Esses softwares complexos funcionam muito bem
para quem tem atividades compatíveis e possuem experiência nesse tipo de gestão, como áreas
de tecnologia por exemplo. Mas a realidade das empresas demonstra que a maioria dos
profissionais não possui afinidade ou domínio com esses tipos de ferramentas e as dúvidas e
dificuldades na utilização incentivam esses profissionais a abandonarem o uso do software no
dia a dia.

Por isso, a dica principal para começar a realizar bem a gestão por resultados, é iniciar com
formas simples de gestão de entrega, escolhendo softwares com recursos essenciais para o
acompanhamento das atividades e depois, ao longo do tempo e da maturidade das pessoas com
essa gestão, ir evoluindo para metodologias mais rígidas, softwares mais complexos e assim por
diante.
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COMO PODEMOS
AJUDAR SUA EMPRESA?
A trabalhoremoto.com.br é uma iniciativa da HOM, empresa pioneira no mercado e com
soluções exclusivas para grandes empresas adotarem o modelo de trabalho remoto com
segurança e eficácia.

COMPROMISSO COM O TRABALHO REMOTO DE QUALIDADE
O compromisso da HOM com o trabalhoremoto.com.br é de democratizar o novo modelo
trabalho e levar os benefícios do trabalho remoto para empresas menores, mantendo ao máximo
a segurança na implementação e a qualidade na gestão do modelo, com as soluções utilizadas
por grandes empresas do mercado. Por isso, oferecemos pacotes essenciais de consultoria,
treinamentos importantes e um software de gestão de colaboradores remotos que vão ajudar a
sua empresa a se tornar mais competitiva.

SOFTWARE GESTÃO REMOTA
gerenciamento de colaboradores
remotos: mais organização e
produtividade.

TREINAMENTOS ONLINE
Ajudamos colaboradores a
trabalharem melhor
remotamente

CONSULTORIA
Política de trabalho remoto,
documentos para o modelo
ser regularizado na empresa.

CLIQUE AQUI E SOLICITE UM ORÇAMENTO. RESPONDEMOS BEM RÁPIDO :)
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TRABALHO REMOTO
PARA TODOS!

www.trabalhoremoto.com.br

11.4858.7467

contato@trabalhoremoto.com.br

