
É nas adversidades que aprendemos a nos reinventar. 

Essa armação nunca foi tão apropriada como agora. Querendo ou não, nossa forma de trabalhar e 

encarar o mundo e as relações, sejam elas pessoais ou de trabalho, nunca mais serão as mesmas. É 

importante sabermos nos adaptar e tirar o melhor ensinamento de qualquer situação.

Sou arquiteta, atuo nas áreas de projetos arquitetônicos e de interiores residenciais, comerciais e 

corporativos voltados para a gastronomia e a hotelaria principalmente. Tenho uma equipe que atua 

remotamente e me auxilia na realização dos meus projetos.  Formada há 9 anos, sempre trabalhei no 

formato home ofce e sempre com equipe remota. Conheço bem os desaos que essa forma de 

trabalhar apresenta, mas também sei as inúmeras vantagens que ela traz pra quem se aventura a 

realizá-la.

Com e-book quero dar algumas dicas pra quem nunca trabalhou nesse formato e agora se vê forçado a 

isso e também para aqueles que escolheram trabalhar assim. 

Mas primeiro aí vão algumas 

           de se trabalhar em home ofce 

- FLEXIBILIDADE, AUTONOMIA E PRODUTIVIDADE
Você é dono do seu tempo, das suas horas e 
escolhe a melhor maneira de utilizá-las. Trabalhar em home ofce permite a conciliação entre a vida 
pessoal e a rotina de trabalho, de modo que os horários sejam otimizados. Assim você pode estar 
presente em momentos importantes da rotina familiar e pessoal, sem perder a produtividade ou o seu 
trabalho car comprometido.  E em se tratando de produtividade, você pode escolher trabalhar no 
horário em que esteja mais alerta e concentrado, fator que varia conforme o relógio biológico de cada 
um.

- QUALIDADE DE VIDA 
Sem sombra de dúvida, trabalhar no aconchego da nossa casa gera uma qualidade de vida e bem estar 
que possivelmente outro espaço não ofereça. Os ambientes da nossa casa têm a nossa cara, estamos 
familiarizados a eles e isso traz uma sensação de relaxamento e tranqüilidade.

- POSSIBILIDADE DE TER UMA ALIMENTAÇÃO MAIS REGRADA E SAUDÁVEL.
Nada melhor do que comer comida caseira, é mais saudável e comprovadamente mais econômica. 
Outra vantagem em alimentar-se em casa, é poder vivenciar o momento da refeição com a família, por 
exemplo.
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Como trabalhar 
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Home Ofce

 - GANHO DE TEMPO
Não há deslocamento. Seu posto de trabalho está ao seu alcance, consequentemente não há perda de 
tempo no transporte.

- MAIOR EQUILÍBRIO ENTRE A VIDA PESSOAL E A CARREIRA
É literalmente “um olho no peixe e outro no gato”. Trabalhar no formato de home ofce proporciona um 
maior convívio familiar, portanto um estreitamento das relações. Essa é uma solução muito usada por 
mães com lhos pequenos, porque podem acompanhar o desenvolvimento dos lhos sem terem que abrir 
mão de suas carreiras. Esse foi o meu caso, por exemplo.

- MENOR DESGASTE FÍSICO E MENTAL, COMO CONSEQUÊNCIA A REDUÇÃO DO ESTRESSE
Já se sabe que o ambiente inuencia drasticamente nos nossos estados físico, psíquico e emocional. 
Trabalhar em um local onde nos reconheçamos na ambientação dos espaços, produz o funcionamento 
estável dos nossos hormônios do bem estar.

- ECONOMIA PARA A EMPRESA
Sem a presença física do funcionário na empresa a estrutura pode ser mais enxuta, visto que não há 
necessidade de posto ou local para que ele desempenhe suas funções.
 
-  ECONOMIA DE GASTOS
Esse item vale tanto para empresas quanto para prossionais autônomos. Para as empresas a economia é 
com menores gastos de luz, água, telefone, entre outros. Para os prossionais autônomos se dá com o 
fato de poderem trabalhar, sem terrem que custear um local com estrutura física, economizando nas 

Mas como em tudo, também existem as 

                                                                                    Vamos a elas:

- SENSAÇÃO DE SOLIDÃO
Existem pessoas que necessitam do convívio, que não gostam de estar sozinhas. Sentem- se 
isoladas e com o passar do tempo, infelizes.

- DIFICULDADE DE ESTABELECER E OBEDECER À ROTINA
Por estar em casa, corre-se o risco de não ser disciplinado e/ou organizado, de não conseguir 
elencar o que deve ser feito primeiro ou não cumprir as tarefas diárias programadas.

 - GRANDE QUANTIDADE DE DISTRAÇÕES
É a rotina da casa, os lhos, a movimentação dos outros moradores, o animal de estimação, visitas, 
enm, são inúmeras coisas que podem interferir no desenvolvimento do trabalho.

- DIFICULDADE EM SANAR DÚVIDAS
O distanciamento dos colegas pode gerar diculdades em tirar dúvidas ou compartilhar problemas e 
soluções.

- FALTA DE SUPORTE
Em uma empresa existe maior facilidade em ter o problema do seu equipamento solucionado com mais rapidez, já em casa isso pode demorar um pouco.

- SEM HORA PARA PARAR
Trabalhar em casa pode levar a perda do limite de horário, anal o trabalho está 
sempre ao alcance.

Para solucionar grande parte desses problemas, aqui vão algumas dicas importantes:

1ª – LUGAR
Escolha um lugar calmo, com o máximo de privacidade e tranquilidade possíveis, 
bem iluminado, de preferência com incidência de luz natural. Aí vale lembrar que 
se você é destro, a mesa deve ser posicionada de modo que a abertura que do 
seu lado esquerdo, assim a claridade iluminará sua área de trabalho sem interfe-
rências. O mesmo vale pra quem é canhoto, só invertendo o posicionamento 
da mesa. Também é importante dizer que as mesas da cozinha ou da sala de jantar, não são os melhores locais para você estabelecer o seu home ofce, pois 
a cada refeição terá que movimentá-lo a m de que da rotina casa aconteça. Além de diminuir a sua produtividade, isto pode causar desentendimentos 
e estresse. E não é isso que você busca, certo?

2ª EQUIPAMENTOS
Equipe seu novo posto de trabalho. Disponha ao seu alcance tudo o que você necessita para 
trabalhar. Se você é destro, coloque o telefone do seu lado esquerdo e bloco de anotações do seu 
lado direito ou ao inverso se você é canhoto, assim quando receber ligações, poderá fazer 
anotações com mais facilidade e rapidez. São pequenos detalhes que fazem a diferença na 
produtividade. 

3ª ERGONOMIA
Cuide na hora de escolher os móveis. Opte por aqueles que mais se adaptam ao seu biotipo. 
 - Cadeira: dê preferência às ajustáveis, como as usadas em escritórios. Na falta desse modelo, 
escolha uma que possua assento e encosto confortáveis, isso ajuda na manutenção da postura e 
na permanência por mais tempo sentado. Também as cadeiras devem possibilitar o alcance total 
dos pés no chão. Se não for possível, coloque uma caixa ou algo parecido no chão para que os pés 
quem apoiados sobre ela. Essa solução ajuda na melhor circulação das pernas evitando o inchaço 
e com o tempo o aparecimento de varizes
- Mesa: Escolha uma que que ajustada à cadeira escolhida ou vice-versa. Mesas muito baixas ou 
muito altas causam má postura e consequentes dores na coluna, braços e ombros.

4ª CONEXÃO
Tenha uma boa velocidade de internet, isso vai facilitar o seu acesso a dados, bem como a 
comunicação com sua(s) equipe(s).

5ª HORÁRIO
Respeite a jornada de trabalho, seja disciplinado. Não é porque você está em casa e pode escolher 
seu horário de trabalho, que vai relaxar. Lembre-se, é sua casa, mas também é seu local de 
trabalho. Seja verdadeiro, exigente e responsável consigo mesmo. 

6ª VESTUÁRIO
Vista-se para trabalhar. Lembre-se que a qualquer momento será preciso sair e vestir-se nesse instante vai fazer você perder tempo. Além disso somos 
feitos de hábitos, quando criamos e mantemos rotinas de trabalho, induzimos nosso cérebro a car alerta e trabalhar a nosso favor. É claro, que para as 
mulheres que precisam estar de salto ou os homens que precisam se apresentar de terno, durante o período que estiverem home ofce, vale uma 
sapatilha e car sem o paletó e a gravata, deixando esses detalhes para a hora de saída. 

7ª COMUNIQUE-SE
Os outros moradores da casa, se existirem, devem ser comunicados do seu espaço e da sua rotina de trabalho, mesmo que ela seja temporária. Avise que o 
local não deve ser mudado ou mexido, anal é seu trabalho e você tem coisas importante guardadas nele. Avise sobre seu horário e as interferências que 
não devem acontecer, salvo força maior. Enm, estabeleça regras que os outros membros deverão respeitar. Importante: é você quem vai estabelecer 
essas regras, mas de forma que não inviabilize a rotina dos outros moradores, tornando-se um incomodo ou entrave.

8ª PRODUTIVIDADE
Tenha uma agenda, elenque as atividades por prioridade, estabeleça metas e verique o andamento. Isso vale para você e para a sua equipe. 

9ª EQUIPE
Atualmente existem inúmeros aplicativos e softwares que possibilitam a comunicação e o controle de atividades, de horas trabalhadas e produtividade de 
forma remota. Pode-se fazer vídeo conferências através do Skipe, ZOOM , Hangounts, DUO e muitos outros. Verique e acompanhe o andamento dos 
trabalhos, tire dúvidas, sugira ou faça alterações, tudo isso online. O G suítes, Google drive, Trello e muitos outros programas podem te ajudar. Muitos tem 
versões gratuitas, vale a pena pesquisar aquele que vai atender as suas necessidades.

Cada vez mais os postos de trabalho irão permitir essa modalidade de trabalho, cada vez mais trabalharemos remotamente e adaptar-se é importante e 
saudável. Espero que você aproveite bem as dicas. Foi um prazer compartilhar com você um pouco do meu conhecimento e experiência. 
Qualquer dúvida, entre em contato. 
Abraços
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