
Trabalho remoto:
Ferramentas para facilitar a gestão a distância 

O que é e quais as vantagens?

As vantagens do trabalho remoto 

Empresas

-
-

A prática do trabalho remoto já era comum 
em diversas empresas do mundo, especial
mente em startups. Alguns países que con

escandinavos, estão acostumados a essa 
realidade a mais tempo, mas a modalidade 
vem crescendo de forma generalizada. 

Milhões de brasileiros já trabalhavam em 
regime de 

O montante corresponde a 5,2% dos traba-
lhadores brasileiros, excluídos os servidores 
públicos e os empregados domésticos. 

 

Entre 2012 para 2018, o número de brasileiros 
trabalhando em casa aumentou em 44,4%.
Trata-se de um recorde para o país. 

mudanças 

Entre os fatores que levaram a essa 
realidade está a recessão econômica 
que aumentou a informalidade ― e abriu 
espaço para atividades que podem ser 
realizadas de casa ― além das 
na legislação trabalhista.

Antes da Reforma Trabalhista ― lei n° 13.467 

―, 

apenas uma abertura para que empregadores e 

funcionários buscassem algum tipo de acordo.

Desde a aprovação do novo texto, também chamado de nova CLT, em 
 Com isso, empresas 

e trabalhadores têm regras que os protegem, o que pode ser entendido 
como um incentivo para que o trabalho remoto seja adotado.

2017

Em 2020, com a declaração da OMS classificando o coronavírus como 
pandemia, organizações até então alheias ou resistentes a este modelo 
de trabalho se viram sem opção, uma vez que o distanciamento social 
era, e ainda é até este momento, uma das formas de prevenção mais 
eficazes da doença.

O trabalho remoto, ou home office, é uma expressão de origem inglesa que, 
em tradução literal, significa “escritório em casa”. Em suma, trata-se de um 
modelo que permite aos profissionais trabalhar fora do ambiente corporativo. 
Isso quer dizer que se houver uma infraestrutura necessária para a realização 
de atividades remotas, esse colaborador poderá exercer seu trabalho de 
qualquer lugar, não só de sua casa.

A adoção desse modelo de trabalho representa vantagem tanto 
para o colaborador quanto para a organização. Veja a seguir o 
que a empresa ganha quando adere ao home office: 

Colaboradores

Redução de 
absenteísmo e atrasos

Fortalecimento da 
marca empregadora

Melhoria na produtividade 
dos colaboradores

Redução de custos com 
benefícios e despesas 

operacionais

Employee Experience
aumento da satisfação 

e motivação dos funcionários.

Dessa maneira, manter a satisfação do colaborador é 
essencial para o bom funcionamento de seus serviços. 
Ainda mais se ele tiver uma relação direta com o consu-
midor final, não é mesmo? 

Portanto, um bom relacionamento nasce de 
experiências positivas. E quando há uma boa 
relação entre líderes e funcionários, o turnover 
(rotatividade dos colaboradores) também 
tende a diminuir consideravelmente

A outra parte beneficiada pelo home office 
são os colaboradores. Através do trabalho 
remoto, eles podem:

Ferramentas para 
auxiliar no modelo 
de trabalho remoto

Para que você entenda que isso é realmente possível na prática, 
nada mais justo do que apresentar algumas ferramentas para 
home office.

Mesmo trabalhando de casa — ou de qualquer lugar que não seja a sede —, as entregas 
precisam continuar fluindo e com a qualidade esperada, ou acima, uma vez que o 
colaborador se encontra num ambiente confortável, mas também propício a distra-
ções. Como equilibrar essa relação e manter o nível do serviço prestado?

Dessa forma, você vai entender melhor que tipo de tecnologia tem 
à disposição para gerir a empresa a distância e para que os funcioná-
rios consigam conduzir bem suas rotinas de trabalho.

Google Docs ― planilhas, apresentações, etc.
A principal vantagem do serviço está no armazenamento em nuvem 
que evita que espaços sejam ocupados nos computadores de cada 
usuário e ainda facilita o acesso aos documentos criados.

Skype, Hangouts, Zoom e afins ― videoconferências
A comunicação por vídeo pode facilitar trabalhos em grupo e promover 
a sensação de proximidade. Para isso, existem diferentes serviços que 
podem ser utilizados, entre eles estão o Skype, o Google Hangouts e o 
Zoom. Em todas essas ferramentas é possivel conversar com mais de 
duas pessoas em chamada e você ainda pode compartilhar a sua tela!

Slack, Microsoft Teams e outros  ― comunicação
A comunicação entre times ou até mesmo entre o gestor e seus lidera-
dos é crucial para o andamento do trabalho em home office. De forma 
simplificada, podemos dizer que essas ferramentas evitam eventuais 
distrações provocadas pelo uso do WhatsApp, já que não são apenas 
questões profissionais que ganham espaço no aplicativo. Assim, o 
Slack e o Microsoft Teams se traduzem em ferramentas para trabalho 
remoto eficientes e menos invasivas do que as de chamadas de vídeo.

Trello, Monday e outros ― organização
A adoção de ferramentas como o Trello ou o Monday garante que 
todos estejam a par das tarefas que precisam cumprir.
E mais, ferramentas como essas permitem que cada equipe saiba em 
qual estágio do processo cada tarefa está, quem está atrasado ou 
quem está no prazo e o que falta para concluir cada projeto.

VoIP ― telefonia remota
Outra forma de manter a comunicação com sua equipe é adotando 
ferramentas de telefonia remota como o VoIP.
O VoIP é um serviço de telefonia via internet que permite que ligações sejam 
feitas de e para qualquer lugar do mundo. Para que isso aconteça, basta que 
as partes a participarem da conversa contem com um dispositivo conectado 
à internet, com o software do VoIP instalado e uma conta criada.

Controle de ponto e muito mais

O Tangerino é uma solução para controle 
de ponto e gestão da jornada de trabalho. 
O  aplicativo permite que os colaboradores 
façam o registro das horas trabalhadas 
usando apenas um celular, tablet ou 
computador.

Ainda que a  lei não exija o registro de ponto 
dos colaboradores que estejam atuando em 
home office, isso não impede que empresas 
e colaboradores façam um acordo para 
determinar como esse controle deve ser 
feito, uma vez que há possibilidade graças à 
existência de aplicativos como o Tangerino.

Assim, mesmo a distância, é possível acompanhar o registro de 
ponto de início e de fim da jornada, além de intervalos e outras 
variações de tempo.

Independentemente da situação, com a plataforma NeoAssist, 
líderes e operadores poderão manter a qualidade de seus serviços.  
E, ao final, nem o atendimento e nem o relacionamento com o cliente 
sairão prejudicados.

Tanto os operadores quanto os gestores podem exercer suas 
funções de forma remota com o NeoAssist. Basta fazer o login 
em qualquer computador. Desse modo, ao entrar na ferramenta, 
o operador consegue:

Acessar o Neo de qualquer lugar. Mas, não se esqueça de que uma boa 
internet é um dos requisitos, ok?

Visualizar todas as informações do consumidor, que são registradas de 
forma única, dentro da plataforma omnichannel

Conferir as ligações e as interações que o cliente realizou com a empresa. 
Tudo é salvo dentro de cada protocolo. Então, é totalmente possível 
acompanhar as etapas

Oferecer suporte ao cliente em todos os canais de atendimento dis-
ponibilizados pelo Neo. Inclusive, realizar ligações pelo sistema traz 
um grande ganho para a operação em home office.

Além disso, os gestores podem, por exemplo:

Acompanhar cada passo do operador em tempo real;

Verificar quantos clientes estão na fila de espera;

Saber quantos operadores estão em pausa;

Ver quais agentes de atendimento estão online ou offline;

Falar com operadores durante os atendimentos para tirar suas dúvidas;

Analisar tudo por meio de relatórios precisos e personalizados.

Sobre o Tangerino
O Tangerino é uma solução de controle de ponto digital e gestão da 
jornada de trabalho pioneira no Brasil. Com sete anos de mercado, o 
aplicativo permite que os colaboradores façam o registro da jornada 
de trabalho usando apenas um celular, tablet ou computador.

Sobre a NeoAssist
Todo mundo tem um trauma relacionado a um mau atendimento, 
certo? A gente acorda todos os dias com o propósito de mudar 
esse cenário no Brasil a partir de uma plataforma omnichannel de 
atendimento ao cliente. Oferecemos a solução que sua operação 
precisa para proporcionar a experiência que seu consumidor deseja. 

:https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/12/18/home-office-bateu-recorde-no-brasil-em-2018-diz-ibge.ghtml

