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Manual de como equipes e colaboradores do setor de
habitação podem trabalhar à distância sendo produtivos

CORONAVÍRUS: DICAS PARA UM
HOME OFFICE PRODUTIVO
A pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19) fez com que as
instituições públicas e empresas privadas adotassem uma nova
lógica de trabalho , praticando a responsabilidade, a empatia e o foco
no bem coletivo. Por recomendações do Ministério da Saúde o home
office ou trabalho remoto é apenas uma, entre as diversas medidas
preventivas, que contribui para a proteção da saúde da população. As
Companhias, Secretarias e Agências de Habitação de estados e
municípios, mesmo com grandes equipes e escritórios, também
podem utilizar o trabalho remoto nesse momento de crise. Mas, esse
formato exige preparação e planejamento.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA GUIAR O
TRABALHO REMOTO
VOCÊ ESTÁ ISOLADO (A), MAS NÃO ESTÁ SOZINHO (A):
A distância entre você e as pessoas da equipe é apenas física. O
sucesso do seu grupo de trabalho ainda depende da
colaboração e do trabalho em equipe!
OBJETIVOS COMPARTILHADOS: Trabalhe de forma remota
com o mesmo comprometimeno que possui trabalhando nas
dependências da empresa. Alinhe com seu gestor as atividades
e entregas esperadas para cada dia.
COMUNICAÇÃO: Em um mundo cada vez mais conectado e
dinâmico, a boa comunicação é ainda mais importante. A
comunicação em que a resposta não é imediata, como em
mensagens e e-mails , será muito mais utilizada.
TROQUE REUNIÕES POR FOCO E ORGANIZAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES: Utilize a comunicação por e-mails e
mensagens para organizar as informações de forma
antecipada. Deixe as reuniões e chamadas apenas para quando
for extremamente necessário.
TROQUE MUITA INFORMAÇÃO POR
VELOCIDADE E TOMADA DE
DECISÃO: É comum que o excesso
de informações deixe as pessoas
confusas. Organize o trabalho e a
equipe de modo que a tomada de
decisão seja mais rápida e eficiente.

PRODUTIVIDADE
Antes de migrar para o
trabalho remoto, alinhe com a
equipe todos os objetivos e
defina por onde será a
comunicação. Determine como
os próximos passos de cada
projeto fará com que todos
saibam exatamente o que
precisa ser feito e entregue
durante o trabalho remoto.

PROJETOS E PRAZOS
Para ter certeza que aquele
projeto
está
caminhando
continue
em
andamento
estabeleça canais onde você
poderá organizar as tarefas,
priorizar entregas e até definir
prazos
para
que
todos
acompanhem o andamento e
não se sintam perdidos.

FERRAMENTAS ONLINE
O uso de ferramentas online
para comunicação e gestão
ajudam na criação de tarefas,
definição de prazos e todo
mundo consegue acompanhar
os
processos.
Sugestões:
Trello, Asana, Monday, Slack,
Zoom, Skype, Hangouts.

ORGANIZE O SEU TEMPO DE TRABALHO
ROTINA: É comum se perder
no início da transição para o
trabalho remoto. Organize
sua rotina como se fosse sair
normalmente para trabalhar.

PLANEJE O SEU DIA: Faça
uma lista das tarefas para o
dia. Assim, você já inicia o
seu dia com os objetivos
organizados.

VISTA-SE
DE
FORMA
ADEQUADA: Trocar de roupa
é uma forma de ajudar você a
ter mais foco no trabalho
remoto. Isso ajuda sua mente
a perceber que o contexto
mudou.

ESCRITÓRIO EM CASA:
Para adaptar sua rotina e
sua mente a nova realidade
escolha um lugar da casa
para ser seu escritório,
caso não tenha. Não
esqueça de fazer pausas.

Lembre-se que logo isso vai passar! Aproveite
esse momento também para rever trabalhos que
ficaram inacabados por falta de tempo. Para fazer
planejamento e se programar para que a volta seja
ainda mais produtiva. Coloque no papel as ideias
e projetos que as atividades do dia a dia não
permitem. E se der tempo, aproveite também para
pesquisar e aperfeiçoar os seus conhecimentos.

PROTEJA-SE DO CORONAVÍRUS
É importante continuar com os cuidados contra a
transmissão do Coronavírus. Por isso, é necessário limpar
seu computador, seu celular, lavar as mãos corretamente,
usar álcool em gel 70%, evitar sair de casa e manter a
distância de pelo menos 1,5 metros das outras pessoas.

Cuide-se! Até logo!

