Seu guia sobre trabalho remoto para
empregador e funcionário
Somos uma organização com 38 mil pessoas que depende do
trabalho flexível e remoto todos os dias. Há 20 anos, contamos
com um local de trabalho moderno que permite aos nossos
funcionários trabalharem onde quer que estejam.
Nesse período, aprendemos muito
sobre trabalho remoto. Como garantir
que ele seja adotado com sucesso
e os erros que você precisará evitar.
Portanto, compilamos nossas ideias e
experiências neste guia para ajudar num
momento em que (assim como nós) você
provavelmente está, mais do que nunca,
dependendo do trabalho remoto.

Elaboramos este guia para lidar com os
desafios enfrentados por funcionários,
líderes de negócios e de TI. Siga
lendo para saber como você poderá
aproveitar ao máximo o potencial do
trabalho a partir de casa - mantendo
você e sua empresa produtivos e
engajados.
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Para o funcionário
O seu bem-estar pessoal
Pense em seu estilo pessoal
de trabalho - seus hábitos
e comportamentos. Não
importa há quanto tempo
você trabalha remotamente,
é importante manter (e
adaptar) seus hábitos
estruturados, porque manter
sua rotina é importante para
sua produtividade.
Se você trabalhar de casa for novidade
para você, essa pode ser uma
experiência nova também para a sua
família. É sempre bom conversar com
eles e comunicar quando você estiver
trabalhando.
Trabalhar em casa pode resultar em
mais tempo em frente à tela e em
menos tempo longe da sua mesa.
Assim, planeje muitos intervalos, faça
alongamentos e, se puder, caminhe
enquanto estiver numa chamada. E
não deixe o trabalho interferir na sua
vida doméstica, embora você esteja
trabalhando em casa. Quando você
estiver off-line, procure ficar off-line.

O ambiente do seu home office
Em seguida, você precisará pensar no seu
ambiente físico. Quer você more num
apartamento pequeno ou numa mansão,
ruídos e luz afetarão seu trabalho.
Encontre um canto ou espaço de

trabalho silencioso para permitir que
você se concentre. Ruídos de fundo
atrapalham quando você participa de
conferências de áudio ou reuniões via
Teams. Portanto, é essencial ter um
fone de ouvido USB certificado com
cancelamento de ruído. Se possível,
evite fones de ouvido e caixas de som
comuns, pois eles proporcionam uma
experiência ruim.
Pode parece óbvio, mas não descarte
a possibilidade de participar de uma
reunião usando o vídeo. Se você planeja
ingressar numa chamada via Teams ou
Skype for Business, tenha em mente o
“código de vestimenta virtual” e vista
algo adequado. Não fique contra a luz isso ajudará sua webcam a proporcionar
uma melhor qualidade de imagem e
melhorar a experiência de seus colegas.

Configuração do Teams ou Skype
for Business
Se você não está familiarizado com
o Teams ou o Skype for Business da
Microsoft, dedique algum tempo para
aprender sobre os principais recursos e
funções que você precisará.
Familiarize-se com o básico - o botão
mudo, ligar e desligar a câmera e como
desfocar o fundo.
Teste sua configuração com chamadas
teste, pratique alternar entre microfones,
câmeras (caso você tenha mais de um) e
compartilhamento de tela em múltiplos
monitores. Considere a proteção e a
segurança dos dados - de que forma
você compartilhará informações na tela?

Compartilhar apenas determinados
aplicativos em vez de toda a área de
trabalho é, em geral, a melhor opção.
Quando você se sentir confortável,
explore recursos mais avançados que
possam melhorar sua experiência de
trabalho remoto. Você já usou o recurso
Whiteboard do Teams, por exemplo?
Se você estiver usando o Teams,
você também terá a opção de usar o
aplicativo próprio no seu dispositivo
móvel. Baixe o app e familiarize-se com
ele antes da sua primeira reunião.
Acesse aqui para obter recursos sobre
como aproveitar o Teams ao máximo.

Sua conectividade
O Wi-Fi pode ser afetado por
interrupções e limitações na largura de
banda; portanto, sempre que possível,
conecte-se por cabo LAN. Latência,
instabilidade e queda de pacotes afetam
a experiência de vídeo e áudio. Se não
for possível melhorar a velocidade da
conexão, otimize a largura de banda
desativando o vídeo ou considere
transferir o áudio para um celular.
Outras pessoas em sua casa também
podem estar fazendo streaming de
entretenimento ou jogando on-line;
portanto, planeje ou agende
suas atividades.

2

Guia: Como fazer o trabalho remoto funcionar para empregadores e funcionários

Para o líder empresarial
Experiência do seu
funcionário
Um dos principais desafios
do trabalho remoto é o
impacto na experiência
dos funcionários. Esse é
particularmente o caso
daquelas interações que
normalmente ocorreriam
pessoalmente e que precisam
ser feitas virtualmente.
Mas você pode resolver isso definindo
expectativas em torno de práticas
de trabalho remoto, mesmo que por
pouco tempo ou em “circunstâncias
excepcionais”.
Isso inclui definir quais ferramentas
e plataformas usar, como usá-las e
definir as práticas necessárias para
a continuidade dos seus negócios
(levando em consideração a maturidade
do local de trabalho).
Funcionários que não estão acostumados
a trabalhar a partir de casa podem
enfrentar desafios na nova forma de
trabalhar. Considere a possibilidade de
criar uma rede de apoio, designando, por
exemplo, um líder em trabalho remoto
para cada unidade de negócios para
ajudar os colegas a entender a melhor
forma de trabalhar em casa no contexto
de suas funções.

Suas políticas corporativas
A mudança para um ambiente de home
office abre a porta para dispositivos
e aplicativos pessoais serem usados
para compartilhar informações e ativos
corporativos. E isso aumenta o risco de
interceptação de dados confidenciais.
Verifique se você atualizou (e aplicou) suas
políticas corporativas e de segurança de
dados para lidar com o uso de dispositivos
pessoais para fins de negócios. Tudo
se resume a estar preparado - seus
funcionários precisam de orientação e
aconselhamento com antecedência. Nesse
aspecto, a estreita integração com seus
líderes de TI é crucial..

Seu investimento de negócios
É provável que você já tenha à sua
disposição ferramentas que viabilizam
uma eficaz colaboração, comunicação
e trabalho remoto. A maioria dos locais
de trabalho terá acesso ao Skype for
Business ou Teams como parte da
assinatura do pacote Office 365. Se você
não tiver acesso ao Microsoft Teams,
a Microsoft está disponibilizando uma
versão para teste por 6 meses. Você
também pode aproveitar os recursos
como os eventos ao vivo do Teams
para promover reuniões on-line do
tipo ‘town hall’ e alcançar todos os seus
funcionários.
Ao trabalhar em estreita colaboração
com a área de TI, você aproveitará todo
o valor de suas plataformas existentes,
além de identificar onde investimentos
adicionais poderão ser feitos para
melhorar a experiência do funcionário.

Suas práticas de comunicação
e colaboração
Como líder, cabe a você servir de exemplo
do tipo de trabalhador remoto que você
espera que seus funcionários sejam. E
existem algumas etapas que você poderá
seguir para garantir que está adotando de
forma eficaz os recursos de um local de
trabalho virtual.
Programe contatos regulares com sua
equipe e garanta que todos possam
compartilhar de forma aberta e honesta
os casos de sucessos e os desafios
encontrados. Incentive o coaching
individual e defina uma rede de suporte ou
sistema de mentoria para seus funcionários.
Certifique-se de que sua equipe de
liderança dê reconhecimento às histórias de
sucesso - tanto em nível de equipe quanto
individual. Envie e-mails e apresente os
colaboradores nas chamadas.
Defina prioridades e expectativas claras
para as funções em suas equipes. Atribua
claras responsabilidades, entregáveis e
prazos, mas tenha confiança em seus
funcionários de que, uma vez que as metas
de trabalho sejam definidas, eles terão a
flexibilidade de operar da maneira que
melhor lhes convier.

Sua cultura
Introduza uma cultura democrática e
proativa como parte de suas iniciativas
de trabalho remoto. Incentive os
funcionários a desafiar o ‘status quo’ e
sugira diferentes maneiras de fazer as
coisas. Peça à sua equipe que encontre
formas de aprimorar a comunicação,
faça frequentes “retrospectivas com a
equipe” para analisar o que pode ser
melhorado. Acima de tudo, crie uma
cultura que acolhe mudanças.
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Para o líder de TI
Sua responsabilidade com a
continuidade dos negócios

Seu papel para viabilizar a
experiência do funcionário

É provável que você tenha
uma demanda muito maior
por reuniões, conferências
e eventos ao vivo on-line
durante esse período. E,
como líder de TI, atender as
necessidades dos negócios
pode ser um desafio.
Se houver limitações,
dê orientações à sua
organização para ajudar a
aliviar um pouco a pressão
na sua rede

Independentemente de você estar usando
o Teams ou o Skype for Business da
Microsoft, é possível implantar políticas
para ajudar a melhorar reuniões remotas.
Analise configurações como ingressar
anonimamente, lobby de reunião,
opções de gravação, recursos de reunião
(vídeo, compartilhamento de tela) e
outros. Você pode considerar recursos
avançados, como a transcrição da
reunião ou legendas (se cabível para sua
organização), para aumentar a facilidade
de uso e a flexibilidade dos participantes.

Por exemplo, você pode transferir
chamadas de áudio não essenciais
para redes PSTN - o que permite fazer
reuniões individuais, colaboração,
compartilhamento de documentos e
acesso aos recursos de whiteboard. E
você também pode considerar desligar
o vídeo - isso consome uma enorme
quantidade de largura de banda.

O Teams e o Skype for Business
permitem reuniões de até 250 usuários,
com colaboração total de todos eles. Mas
se você precisar de mais capacidade, há
opções que você poderá explorar:
•

Viabilizar transmissão de reuniões
via eventos ao vivo no Teams ou do
Skype Meeting Broadcast. Elas são
feitas por streaming e não colocam
tanta pressão na sua rede. Apenas
um pequeno número de pessoas
poderá apresentar ou compartilhar
vídeos, mas todos poderão fazer
perguntas. Não é necessário ter
o Teams ou o Skype for Business
totalmente instalado em sua
organização para poder usá-los. E
os usuários poderão ingressar com
uma configuração mínima do cliente
a partir de um navegador. Saiba
mais sobre os eventos ao vivo no
Teams aqui.

•

Usar o Skype for Business e o Teams
no modo Ilhas - que distribui a
carga entre as plataformas e entre
a nuvem e a sua rede, resultando
numa melhor experiência e em maior
escalabilidade. Saiba mais aqui.

Sua infraestrutura
Se você estiver usando o Skype for
Business on-premise, você poderá verificar
rapidamente a capacidade que você tem,
de acordo com a infraestrutura implantada.
Para analisar a capacidade e a largura de
banda do servidor de borda do seu data
center, você poderá usar a Calculadora de
Largura de Banda do Skype for Business
para rodar esses números.
Usando a ferramenta, você poderá calcular
aproximadamente quantas sessões de
áudio podem transitar pela sua rede e o
número de sessões e conferências que
ela suporta. Se precisar de ajuda, ligue
para nós ou procure orientação com seu
parceiro de tecnologia.

Sua capacidade de oferecer
suporte a grandes grupos de
usuários
Toda plataforma de colaboração tem um
limite de quantas sessões ou participantes
ela consegue suportar. E isso pode
representar um desafio para envolver uma
grande parte da sua força de trabalho.
Mas há formas de contornar isso.

Seus recursos de relatório
Existem ferramentas e painéis
disponíveis para avaliar como sua
organização está lidando com o desafio
do trabalho remoto. Os clientes com
Skype for Business on-premise podem
usar os relatórios Call Quality Dashboard
ou QoE/CDR do ambiente do servidor.
No Office 365 (para Skype for Business
online e Teams), o Call Quality
Dashboard, disponível nas ferramentas
do centro de administração, permite
monitorar a qualidade e o volume
das chamadas. Use essas ferramentas
para avaliar o desempenho, sinalizar
problemas e reportar as descobertas
para os líderes de negócios.
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Para o líder de TI (Cont.)
Suas obrigações de segurança
O Teams e o Skype for Business
empregam segurança básica, que
consegue proteger sua organização
e atender suas responsabilidades em
termos de conformidade. Considere de
que forma você consegue:
•

 proveitar a proteção de
A
informações integrada, incluindo
eDiscovery e Data Loss Prevention mesmo em bate-papos e conversas

•

Utilizar autenticação multifator para
maior proteção de identidade e
acesso seguro de convidados

•

Aplicar políticas de Acesso
Condicional para cenários em que
um usuário entra diretamente no
Microsoft Teams

•

Garantir a governança adequada para
a dar nome, classificar e criar equipes

•

Prevenir o compartilhamento
externo, quando necessário, e
garantir que o acesso de convidados
seja desativado para limitar a
superfície de ataque (exceto quando
necessário para reuniões externas.

•

Mantenha o máximo possível
o compartilhamento de tela e
documentos dentro da plataforma
dedicada (seja o Skype for Business
ou o Teams) - isso oferece a melhor
chance de manter a segurança e a
conformidade

Estamos aqui para
ajudar

Para mais recursos e orientações sobre
como dominar o trabalho remoto,
explore o conteúdo do Workplace
Experience. Entre em contato se
precisar de ajuda com algum problema
específico de trabalho remoto que
você esteja enfrentando.
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