
Trabalho remoto: sete dicas para trabalhar em       
casa sem perder a produtividade 
Saiba o que é trabalho remoto, quais são as vantagens dessa           
modalidade e o que é necessário para trabalhar remotamente. 
 
Trabalho remoto é uma expressão em alta atualmente, não só por conta do afastamento              
social decorrente da pandemia, mas também por suas inegáveis vantagens.  
O meio corporativo tem adotado essa modalidade porque é uma opção promissora tanto             
para as empresas quanto para os colaboradores, como veremos adiante.  
Com a pandemia de covid-19, trabalhar remotamente, que já era uma tendência, tornou-se             
ainda mais usual. E isso ocorreu porque as empresas precisaram cumprir a recomendação             
de isolamento da Organização Mundial da Saúde social (OMS) como arma de combate à              
doença.  
Existem algumas áreas do mercado que encontram mais facilidade na transição do trabalho             
presencial para o remoto, mas esta não é uma opção restrita a apenas um ramo.  
Durante a crise advinda da pandemia, muitas empresas colocaram para trabalhar           
remotamente até mesmo os profissionais que lidam com vendas. 
As mudanças para a implantação do trabalho remoto, passam pelo planejamento, por uma             
gestão de mudanças e pelas adequações tecnológicas necessárias à eficiência das           
atividades. 
É claro que, com a pandemia, várias decisões precisaram ser tomadas às pressas para              
evitar o contágio, mas as adaptações necessárias foram sendo detectadas e implantadas            
ao longo do tempo. 
Com o passar dos meses, até os gestores mais conservadores reconheceram as vantagens             
do trabalho remoto e acabaram estendendo o prazo de realização do mesmo.  
O que a pandemia fez, foi abrir os olhos dos empreendedores para uma possibilidade              
muito viável em diversos aspectos.  
Para quem gostou da ideia, é hora de fazer planejamentos, adaptações e investimentos             
para manter o trabalho remoto de forma produtiva.  
E nesse contexto, uma gestão interna de qualidade é essencial para não só manter a               
produtividade dos colaboradores, mas também para obter resultados cada vez melhores.  
Ao ler os próximos tópicos desse artigo, você vai entender o que realmente é o trabalho                
remoto, suas principais vantagens e como trabalhar em casa sem perder a produtividade. 

O que é o trabalho remoto? 
Trabalho remoto é o mesmo que trabalho à distância. Isso significa que esse tipo de               
trabalho pode ser feito de qualquer lugar que não seja a sede da empresa. 

Você pode estar, por exemplo, viajando para outro país e dar continuidade ao seu trabalho               
prestado para a empresa que te contratou. 

O que também ocorre com frequência é o profissional residir em uma cidade e prestar               
serviços para uma empresa de outro município, estado ou país. 



Aliás, muitas vagas já estão sendo divulgadas assim, deixando claro que o profissional não              
precisa morar na mesma localidade da empresa.  

Como dissemos, por conta da pandemia, muitas empresas se viram obrigadas a adotar o              
trabalho remoto e boa parte delas aprovou a modalidade.  

No próximo tópico, vamos entender as vantagens que possibilitaram essa aprovação.  

Vantagens do trabalho remoto 
Já sabemos que o trabalho remoto é mais do que um recurso a ser adotado em situações                 
emergenciais como uma pandemia. Ele traz várias vantagens para o cotidiano da empresa             
e dos colaboradores. 

As principais entre essas vantagens serão explicadas nos subtópicos seguintes:  

Trabalho à distância 

Este é o benefício mais óbvio e mais evidente. Como você já sabe, é possível, por meio do                  
trabalho remoto, estar a muitos quilômetros de distância da empresa sem interromper            
suas atividades. 

Essa possibilidade de variação, é benéfica para a empresa porque ela tem acesso às              
habilidades de profissionais que não estariam dispostos a, por exemplo, mudarem de            
cidade.  

Por outro lado, os colaboradores podem trabalhar em casa, em um café, em um parque ou                
em qualquer outro lugar.  

E é claro que um ambiente mais familiar pode deixá-los mais motivados e dispostos,              
isso sem falar naqueles profissionais que precisam da criatividade para exercerem suas            
funções.  

Muitas vezes, o ambiente corporativo, com telefones tocando e um grande fluxo de             
pessoas, não é benéfico para o desempenho de determinadas atividades.  

Se você trabalha remotamente, pode definir onde será o seu escritório. Ou seja, o              
profissional se sente com maior liberdade para exercer suas funções. 

Além disso, sem a necessidade de locomoção diária até a empresa, há economia de tempo,               
menor risco de acidentes e diminuição do estresse com o trânsito.  

Esses fatores não costumam receber a devida atenção. A economia de tempo com o              
deslocamento, por exemplo, permite um uso mais adequado do tempo, que pode ser             
redirecionado para as próprias atividades da empresa. 

Há que se pensar também na tranquilidade para concentração no trabalho, quando a             
pessoa pode realizar as suas atividades em casa, após uma boa noite de sono ao invés de                 
tentar se concentrar sem sucesso após horas enfrentando o trânsito.  



Flexibilidade 

As vantagens do trabalho remoto estão interligadas. Assim, a flexibilidade é a consequência             
da vantagem citada no subtópico anterior.  

E quando falamos em flexibilidade, não estamos nos referindo somente à escolha do local              
de trabalho. Há também uma flexibilidade em relação aos horários de trabalho e à              
carga horária.  

A maneira como a carga horária se organiza é o principal diferencial do trabalho remoto               
em relação a outras modalidades.  

Em muitas situações, empresas que adotam o trabalho remoto, cobram seus           
colaboradores pela produtividade e não pelo cumprimento de horas. 

Esse é um fator mais vantajoso para a empresa e mais motivador para os colaboradores,               
que se sentem mais satisfeitos com as condições de trabalho.  

Qualidade de vida 

Sem dúvida, pessoas que trabalham remotamente têm melhores possibilidades de alcançar           
uma boa qualidade de vida se comparadas a quem precisa bater ponto todos os dias. 

Nessa categoria entram sono, alimentação, atividades físicas, cursos de capacitação, entre           
outras possibilidades. Tudo isso melhora com o trabalho remoto.  

Sem a correria para chegar ao local de trabalho, fica mais fácil se alimentar melhor,               
principalmente porque o colaborador não se sente obrigado a ter um curto espaço de tempo               
dedicado à alimentação. Tempo esse que muitas vezes é utilizado para resolver outros             
assuntos. Quem nunca usou o horário do almoço para ir ao banco, por exemplo? 

Com a tranquilidade advinda da possibilidade de estabelecer seus próprios horários, o            
colaborador fica mais tranquilo e também dorme melhor. 

E a consequência de uma boa noite de sono é um dia produtivo. Ou seja, é um ciclo de                   
benefícios. 

Ainda precisamos falar sobre a motivação para a capacitação: com o horário mais flexível,              
as metas são cumpridas com maior facilidade e o colaborador sente vontade de melhorar              
suas habilidades. 

Nesse ponto, os cursos de capacitação cumprem sem papel, melhorando a autoconfiança e             
a produtividade do profissional. 

E como a educação a distância também é uma tendência, a oferta de cursos online de                
altíssima qualidade é cada vez maior. 

Produtividade 
A produtividade perpassa todas as outras vantagens do trabalho remoto. Ela é uma 
consequência do trabalho a distância, da flexibilidade e da qualidade de vida.  

 



É claro que o desempenho será muito melhor. Autonomia e liberdade despertam a             
disposição para realizar o trabalho.  

Com uma supervisão mais flexível e o foco nos resultados, a relação entre empresa e               
colaborador passa a ser de maior confiança.  

Ao sentir que a empresa confia em sua capacidade e em seu empenho para realizar               
determinada tarefa, o colaborador torna-se mais produtivo.  

Esse resultado está ligado sobretudo à autoconfiança e à segurança. O próprio            
colaborador pode escolher o método para cumprir cada tarefa, o que também diminui as              
preocupações do supervisor.  

Desperta-se, portanto, uma sensação de responsabilidade e de reconhecimento quando          
ele faz boas escolhas.  

Diminuição de custos 

Essa vantagem é um objetivo constante da maioria das empresas. Quem não quer manter              
todas as suas atividades gastando menos? 

Todos os outros benefícios que citamos acima, sem dúvida, são muito valiosos. Mas a              
economia de recursos chama especial atenção dos gestores.  

O trabalho remoto reduz custos como os destinados ao pagamento de contas de energia              
elétrica e manutenção de equipamentos usados diariamente.  

Além disso, há custos que são zerados. Imagine quanto dinheiro é economizado quando o              
gestor financeiro de uma empresa não se preocupa com itens como vale-transporte e             
vale-alimentação.  

A redução de custos é um fator preponderante em tempos de mercado acirrado. Assim, ela               
por si só já seria um fator importante para considerar a adoção do trabalho remoto.  

Como ela vem acompanhada de diversos outros benefícios, fica difícil para as empresas             
não considerarem essa modalidade de trabalho.  

Mas é claro que, para adotar o trabalho remoto, é preciso atender a algumas necessidades               
que são diferentes das do trabalho presencial. É o que veremos a seguir.  

O que é preciso para adotar o trabalho remoto 
Sem dúvida, novas relações de trabalho estão sendo estabelecidas e, no que diz respeito              
ao trabalho remoto, esse processo foi acelerado pela pandemia.  

Mas, ainda que para muitas empresas a utilização desse tipo de trabalho tenha sido              
decidida às pressas no ano passado, é preciso pensar em alguns elementos essenciais             
para torná-lo viável: 

● Dispositivos eletrônicos: Para trabalhar remotamente, os colaboradores precisam        
de materiais como computador, tablet ou smartphone; 



● Conexão de internet: Para que haja uma comunicação eficiente entre          
colaboradores, supervisores, gestores, clientes e parceiros, uma boa conexão de          
internet é fundamental; 

● Ferramentas para gerenciamento da equipe: Nessa categoria entram os         
softwares, que podem ser grandes aliados tanto dos gestores quanto dos           
colaboradores; 

● Reuniões periódicas: Mesmo com cada colaborador trabalhando em um local          
diferente, as reuniões são muito importantes. Para realizá-las, use aplicativos de           
chats e hangouts; 

● Armazenamento em nuvem: Os documentos que podem ser concebidos         
conjuntamente e online evitam os erros comuns quando se tem várias versões. 

● Avaliação: Do mesmo modo que ocorre no trabalho presencial, no trabalho remoto,            
a avaliação das atividades também é necessária.  

No próximo tópico, traremos dicas para manter a produtividade no trabalho remoto.  

Dicas para manter a produtividade no trabalho remoto 
Mesmo com a tendência de adoção do trabalho remoto, muitas pessoas foram pegas de              
surpresa com essa mudança e a adaptação tornou-se complicada.  

Obviamente, o trabalho remoto é muito benéfico para a empresa e para o colaborador, mas               
toda mudança necessita de uma fase de adaptação.  

Na lista abaixo, você confere algumas dicas que vão ajudar nessa adaptação. 

● Espaço específico para o trabalho: nada de trabalhar no sofá ou a cada dia em               
um cômodo diferente. Você deve estabelecer onde será o seu local de trabalho.             
Delimite o seu espaço de trabalho e o diferencie do espaço de descanso. Assim,              
você ficará mais focado; 

● Rotina: A flexibilidade é muito bem-vinda, mas sem uma rotina, sua produtividade            
pode cair. Então, aproveite a liberdade que você tem nessa modalidade de trabalho,             
para criar uma rotina agradável, com os horários mais propícios para cada atividade;  

● Estrutura física adequada: A pandemia trouxe consigo muito improviso. Mas, aos           
poucos, é preciso identificar os itens necessários, como uma estação de trabalho,            
uma cadeira confortável, além do próprio computador com as configurações          
necessárias; 

● Acordos com a família: Combine com quem mora na mesma casa que você a não               
interrupção do seu período de trabalho. Com muitas interrupções, certamente seu           
trabalho será bem menos produtivo; 

● Respeito aos intervalos e momentos de descanso: Assim como o período de            
trabalho não deve ser interrompido, os seus intervalos e descansos também           
precisam ser respeitados. Por ser realizado em um ambiente mais confortável, o            
trabalho remoto pode fazer com que algumas pessoas se esqueçam da necessidade            
de descanso; 



● Roupa adequada: Nem pense em trabalhar de pijama. Use roupas confortáveis,           
porém adequadas a um ambiente de trabalho;  

● Lista de tarefas: Faça sempre um planejamento, com uma lista de tarefas em             
ordem de prioridade e o tempo que você pretende gastar para realizar cada uma              
delas.  

Concluindo 
O trabalho remoto é uma tendência, mas não é por isso que você deve dispensar as regras,                 
a concentração e os itens necessários à realização de um bom trabalho. 

Se você é um gestor ou colaborador de uma empresa que adota essa modalidade de               
prestação de serviços, utilize suas vantagens para obter resultados melhores, tanto           
para a empresa quanto para o colaborador.  

Esperamos ter esclarecido suas principais dúvidas sobre o assunto e ajudado com o seu              
processo de adaptação. 

Caso tenha alguma dúvida ou comentário sobre trabalho remoto, conte-nos nos           
comentários. Até o próximo post!  

 
 
 

 

 

 

 

 
 


