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Guia de campo Work from Home

Work from Home
Guia de campo
Possibilitar uma força de trabalho produtiva e
saudável significa apoiar o trabalho onde quer
que ele aconteça, seja em casa, em um espaço de
trabalho compartilhado, em um café ou mesmo em
um avião. Embora seja comum que as organizações
forneçam ferramentas de tecnologia que permitam
aos funcionários trabalhar em uma variedade
de lugares, elas nem sempre fornecem o suporte,
a orientação ou os recursos necessários para
capacitar totalmente o trabalho remoto sustentável.
Este guia de campo disponibiliza aos líderes
de negócios um modelo para gerenciar suas
organizações ao longo dessa jornada.
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A pandemia de COVID-19 acelerou as
tendências de local de trabalho que vinham
sendo gestadas há anos. A principal delas,
ao olharmos para o futuro, é a realidade de
que o trabalho distribuído veio para ficar. A
flexibilidade tornou-se um pré-requisito para
trabalhadores do conhecimento e candidatos
a emprego em todo o mundo.
O apoio à escolha individual deve ser um
componente-chave de toda a estratégia de
local de trabalho. As organizações que adotam
o trabalho remoto e distribuído de maneira
que reforça sua cultura acabarão por capacitar
suas equipes para criarem experiências de
trabalho positivas e saudáveis. As empresas
podem se beneficiar ao cultivar um senso de
autonomia entre seus funcionários, pois um
ambiente equitativo e inclusivo é essencial
para que uma força de trabalho altamente
diversificada prospere.

Na recente pesquisa Future Forum Pulse

76% 93%
dos funcionários buscam
flexibilidade no lugar de trabalho.

Sobre a nossa parceria
A Herman Miller estuda residências e escritórios há
mais de 90 anos. Em 1941, a empresa lançou o Executive
Office Group, projetado por Gilbert Rohde. O design
foi apresentado como uma solução “para residências ou
escritório” e, desde então, a Herman Miller tem pensado
em trabalho híbrido.
A GitLab é uma das maiores empresas remotas do
mundo, com mais de 1.350 membros de equipe em
mais de 65 países. Como a plataforma DevOps, o produto
GitLab muda fundamentalmente a forma como as
equipes trabalham, reunindo colaboração e comunicação
entre equipes em uma única plataforma. A empresa
documenta e compartilha suas lições aprendidas e
métodos comprovados sobre como estabilizar e escalar
uma organização remota.
Estamos apenas começando a desvendar as implicações
positivas que o trabalho distribuído pode ter sobre as
pessoas, suas organizações e o mundo. Ao reunir os
insights e a experiência da Herman Miller e da GitLab,
esperamos inspirar e orientar os líderes a tomarem as
melhores decisões sobre o futuro do trabalho para sua
equipe e seus negócios.

dos funcionários buscam flexibilidade
de horário de trabalho.

fonte: Future-Forum-Pulse-Report-October-2021.pdf
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O papel que os líderes desempenham
em espaços de trabalho saudáveis

Na GitLab, os membros da equipe podem
gastar o dinheiro da empresa como se
fosse seu, sendo fornecida orientação de
custos para vários tipos de equipamento.
Lembre-se de que as necessidades dos
membros da equipe podem mudar à
medida que vão fazendo experiências para
encontrar seu ambiente de trabalho ideal.

Seja uma organização híbrida ou totalmente
remota, cabe aos líderes da empresa apoiar
todos os aspectos da experiência do
funcionário. Assim como você investiria no espaço de
trabalho de sua equipe em um escritório co-localizado,
permitir que os funcionários criem espaços saudáveis e
produtivos fora do escritório é uma parte essencial da
construção de sua infraestrutura de trabalho remota.
Se a sua organização é híbrida e um funcionário trabalha remotamente apenas
dois dias por semana, ele passa 40 por cento da sua semana de trabalho
sem as configurações de trabalho ergonômicas que seu escritório oferece.
Investir em um espaço de trabalho otimizado onde quer que sua equipe esteja
trabalhando gera felicidade, bem-estar e engajamento dos funcionários.
Bônus: também produz melhores resultados em geral para o seu negócio.
Não existe uma abordagem única para um espaço de trabalho em casa, porque
cada membro de sua equipe tem diferentes necessidades, preferências de
trabalho e ambientes domésticos. Para ser mais inclusivo e justo, considere
fornecer um orçamento para sua equipe gastar por conta própria, seja para
seu espaço de trabalho em casa, um espaço de coworking ou até mesmo
o equipamento necessário para ser produtivo durante deslocamentos.

No recente Relatório de trabalho
remoto da GitLab,

82%

dos trabalhadores elogiaram sua
liderança por compreender como
operar uma equipe remotamente.
fonte: remote-work-report-2021.pdf
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As várias opções de espaço para trabalhar
Ter um único espaço de trabalho é coisa do
passado. Temos muitas opções de onde trabalhar
em um determinado dia: o escritório em casa ou
o balcão da cozinha, uma cafeteria, um espaço de
coworking e até mesmo um carro ou avião. Não importa
onde o trabalho seja feito, é importante refletir sobre
como você usa esses espaços.
Uma das principais habilidades necessárias para ter sucesso em um ambiente
híbrido ou remoto é ser “gestor de si”, independentemente do seu cargo ou nível
hierárquico. Os “gestores de si” têm a capacidade de trabalhar para atingir
seus objetivos e realizar tarefas sem a supervisão constante de outras pessoas.
Essa autoliderança vai além de apenas definir suas prioridades diárias; ela
proporciona a autonomia necessária para repensar que tipo de ambiente físico é
mais produtivo para você.
Ao planejar sua experiência de trabalho, considere uma variedade de espaços
primários, secundários e móveis. Independentemente de onde você trabalha,
estas duas perguntas podem ajudar a garantir que seus vários espaços de trabalho
se complementem:

1. Por que escolho trabalhar onde
trabalho e o que pode me levar a
mudar para um espaço diferente?
2. Quais são as ferramentas
de que preciso para fazer meu
trabalho da melhor forma, posso
levá-las comigo para um espaço
diferente e terei um local para
instalá-las quando chegar lá?
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Vamos dar uma olhada nos espaços
de trabalho primários, secundários e
móveis e como eles podem ser usados
para diferentes tipos de trabalho:

Espaços secundários

(espaço de coworking, cafeterias,
balcão da cozinha, mesa de
jantar, varanda)
Excelente para: reenergizar
sua mente com um bate-papo
saboreando um café, ter uma
conversa privada, participar de
aprendizagem e desenvolvimento
virtual, etc.

Espaço de trabalho primário
(home office, escritório na
empresa, mesa dedicada)
Excelente para: trabalho focado
que exige concentração e onde
você precisa de telas secundárias,
ferramentas especializadas ou
condições controladas para
chamadas de vídeo importantes, etc.

Espaços móveis

(reuniões caminhando, caronas
compartilhadas, transporte
público, áreas de espera)
Excelente para: trabalho que
exige pouco esforço cognitivo e
para encaixar picos de produtividade
entre outras demandas.
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Cultivar experiências de
trabalho inclusivas
Dar suporte a uma força de trabalho altamente
diversificada por meio de experiências
aprimoradas é a prioridade dos líderes que
buscam atrair e reter os melhores talentos. O propósito
de apoiar o trabalho remoto e híbrido pode ser um
diferencial para esses esforços.
Ao permitir que sua equipe trabalhe fora de um escritório co-localizado,
sua organização se tornará mais inclusiva ao considerar grupos como pais
e mães, pessoas que cuidam de familiares, pessoas com condições neurológicas
especiais e pessoas com condições físicas variadas. Os membros da sua
equipe não serão prejudicados por precisar de configurações específicas
de espaço de trabalho ou por não poderem se deslocar para o escritório
todos os dias. Tudo isso contribui para a criação do que a GitLab chama de
cultura sem julgamentos.
Para ajudar os funcionários a aproveitarem ao máximo a flexibilidade oferecida
pelo trabalho remoto e híbrido, as organizações devem ter a certeza de que cada
membro da equipe tenha projetado para si um conjunto adequado de espaços para
apoiar suas atividades durante uma semana de trabalho. Em vez de simplesmente
trabalhar com os elementos existentes de sua residência, passando o dia todo
na mesa da cozinha ou no sofá, os funcionários devem ser encorajados a pensar
sobre como seus processos de trabalho poderiam ter um suporte melhor com uma
diversidade maior de espaços dentro e fora de suas casas. Como “gestores de si”,
eles devem ser proativos quanto a acomodar seu próprio conjunto de necessidades
e estilos de trabalho.

No recente Relatório de trabalho remoto
da GitLab,

61%

dos trabalhadores remotos sentem que
sua empresa realizou ações significativas
para aumentar a diversidade, inclusão e
pertencimento da equipe no ano passado.
fonte: remote-work-report-2021.pdf
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Além da mesa de trabalho: saúde,
bem-estar e o seu espaço de trabalho
Trabalhar em casa, como em qualquer
escritório, traz benefícios e obstáculos. A maior
dificuldade para trabalhar com sucesso em casa
reside na definição de um espaço, físico e mental, que
ajude a estabelecer limites para você e para os outros.
Seja na mesa da cozinha de um estúdio ou em uma
casa com um escritório exclusivo para trabalhar, é
importante criar um espaço para permanecer engajado
e produtivo.
Essas 5 dicas ajudarão você a criar uma experiência de
trabalho em casa que contribua para o seu bem-estar
geral e para que você dê o seu melhor no trabalho.

01. Adapte seu espaço de trabalho
Configure um ambiente de trabalho ergonômico. Isso
ajudará a evitar distúrbios músculo-esqueléticos que
podem ocorrer ao trabalhar com um notebook por longos
períodos e a aumentar a capacidade cognitiva. Considere
coisas como luz natural e a vista de onde você trabalha,
uma cadeira ergonômica, colocar telas de computador
no nível dos olhos, ferramentas de trabalho e recursos ao
seu alcance.

02. Ajuste sua tecnologia
Fique atento ao trabalhar com ferramentas digitais.
Familiarize-se com os aplicativos atuais para se conectar
com sua equipe e certifique-se de que o software está
atualizado. Ajuste a câmera, a luz e o plano de fundo
para passar a sua melhor imagem, mantendo portas
e áreas comuns fora da vista para minimizar as distrações
na tela. Também é uma boa ideia fazer verificações
do sistema em seu áudio e vídeo antes de reuniões
importantes. Por fim, certifique-se de que suas costas
estejam apoiadas enquanto estiver sentado e evite
inclinar-se para frente na tela.

03. Comunique suas necessidades
Considere suas necessidades para dar o seu melhor no
trabalho. Comunique-as aos seus colegas de trabalho,
mas também a qualquer membro da família, amigos e
pessoas que possam estar compartilhando o seu espaço.
Não se esqueça de honrar
suas próprias necessidades.

04. Comprometa-se com seus resultados
Estabeleça prioridades de trabalho e pontos de contato.
Algumas pessoas preferem começar seu dia de trabalho
mais cedo e outras preferem mais tarde. Quando você
se compromete a entregar resultados respeitando um
cronograma de trabalho, você pode trabalhar de acordo
com suas preferências pessoais.

05. Comprometa-se com a sua saúde
Recarregue sua mente, corpo e espírito. Reserve um
tempo para fazer exercícios, caminhar ao ar livre,
conectar-se com amigos, meditar, sonhar acordado
ou simplesmente desfrutar de refeições sem a presença
de um dispositivo digital.
No recente Relatório de trabalho
remoto da GitLab,

42%

dos entrevistados admitem que têm
dificuldade em impor limites enquanto
trabalham fora do escritório.

Adotar a autonomia total do trabalho flexível significa a liberdade de reimaginar
sua rotina, desfazer-se de velhos hábitos e prevenir o esgotamento. Experimente
o que a GitLab chama de dia de trabalho não linear, por exemplo. Isso permite
que você repense como sua vida poderia ser, moldando seu trabalho em torno
de sua vida pessoal, e não o contrário.

fonte: remote-work-report-2021.pdf
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Quer aprender mais?

Para obter mais informações e práticas
recomendadas para formar equipes
remotas, consulte o Guia completo
para trabalho remoto da GitLab.
GitLab é a plataforma DevOps que capacita as organizações a maximizarem
o retorno geral sobre o desenvolvimento de software, entregando software
com mais rapidez e eficiência, ao mesmo tempo que fortalece a segurança
e a conformidade.
Facebook Instagram LinkedIn Twitter

Para conhecer os insights mais recentes
da Herman Miller sobre a dinâmica
que está remodelando o trabalho atual,
confira o hub Futuro do Trabalho.
Uma crença fundamentada no design centrado no ser humano guiou a
Herman Miller por quase um século. O seu maior comprometimento é resolver
problemas complexos com a solução mais simples e bela possível. Fazendo
isso em parceria com as mentes mais brilhantes do design de nosso tempo,
a Herman Miller se tornou líder na criação de soluções originais e atemporais
que causam um impacto duradouro. A Herman Miller faz parte do
coletivo MillerKnoll.
Facebook Instagram LinkedIn Twitter Pinterest
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