GUIA RÁPIDO PARA O

TRABALHO REMOTO
O trabalho remoto não estava nos planos das empresas, porém
com a pandemia do coronavírus, se tornou uma alternativa imediata
para o isolamento e a cooperação para a diminuição dos casos.
Neste sentido, a Eureka preparou um guia com algumas dicas para
o desenvolvimento desta atividade à distância.
1. COMUNICAÇÃO COM A EQUIPE
Neste momento o seu escritório se tornou virtual e é assim que você precisa atuar. O primeiro
passo é a comunicação. Existem atualmente diversos softwares que desempenham este papel
muito bem, utilize um que atenda a necessidade da empresa. Nós recomendamos o Slack, pois
utiliza uma estrutura organizada de conversa e não é necessário aparelho telefônico para utilizá-lo.

2. REUNIÕES
Toda empresa realiza uma série de reuniões, seja interna ou externa. Neste momento a vídeo
conferência é o mecanismo ideal para isto. Algumas ferramentas para este objetivo são: Google
Hangout, Skype, Zoom, BlueJeans e Cisco WebEx, sendo que esta última está com licenças
gratuitas durante este período, acesse: https://cart.webex.com/sign-up?locale=PT-BR

3. COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS

Os arquivos da empresa precisam ser utilizados com segurança e disponíveis em algum local para
o acesso remoto. Há empresas, normalmente grandes, que utilizam VPN (Virtual Private Network)
em que o colaborador se conecta a uma rede própria com acesso aos arquivos da corporação em
servidores próprios. Outra solução muito utilizada é o armazenamento em nuvem. Neste formato
existem diversas soluções como: Google Drive, DropBox, GitHub e OneDrive.
Como você percebeu, existem diversas soluções e ferramentas para o trabalho remoto acontecer.
O que precisamos ter em mente é que a disciplina é necessária neste ambiente e que devemos ser
flexíveis e adaptáveis.
Não se preocupe se algum barulho acontecer ou se o seus filhos aparecerem durante uma vídeo
conferência, relaxe e os apresente ao grupo, todos entenderão, pois estamos no mesmo time e o
objetivo é único.
Esperamos que este guia seja útil. Estamos tristes em ver os nossos
espaços se esvaziando e a nossa comunidade, rica em networking, se
distanciando. Mas sabemos que é passageiro e que em breve estaremos
todos juntos novamente!
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