
GUIA PRÁTICO
TRABALHO 
REMOTO



Empatia é
RESPEITAR OS OUTROS

Conversas podem ser interrompidas pela 
conexão que oscila, latidos de cachorros e 
crianças que pedem atenção… e tudo bem! 
Se o assunto for importante ou exigir uma 
resposta rápida, respire. 
Busque alternativas. Se não, faça uma pausa, 
marque uma nova chamada ou combine uma 
outra forma de debater aquele tema.

Sabemos que todos temos nossos 
horários de maior produtividade e 
concentração. Respeite esses horários! 



Saímos da nossa 
zona de conforto para entregar 

resultados com a excelência 
que os nossos clientes esperam. 

Só conseguimos 
isso através das pessoas! 

Afinal, a Zoop é dos Zoopers e 
todos nós temos senso de dono 

e sabemos ser resilientes para 
acompanhar a evolução do 

negócio em meio a pandemia.

Empatia é
RESPEITAR OS OUTROS



5 mandamentos
DO TRABALHO REMOTO

Respeitamos 
os tempos 
dos outros.

Slack é nosso 
canal principal 
de comunicação. 

Nossas jornadas 
diárias têm horário 
de início e fim. 

Para temas 
urgentes, ligue ou 
mande WhatsApp! 

Câmera
aberta sempre.
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Antes de tudo, dicas, rotinas e
BOAS PRÁTICAS NO REMOTO

Leia bons livros, aprenda 
a negociar consigo mesmo 

(não se exija demais!!), 
Medite! Organize ações 

para animar a sua vida social 
(faça ligações de vídeo para 
amigos e familiares. Isso vai 
fazer você se sentir melhor.

CUIDE DA SUA 
SAÚDE MENTAL

Ter mais de um espaço permite 
que você se sinta renovado e 
pronto para a próxima tarefa! 

BUSQUE LUGARES 
CONFORTÁVEIS



Pode ser uma boa pedida 
desativar as notificações de 
redes sociais para conseguir 
focar nas suas tarefas.

BLOQUEIE 
DISTRAÇÕES

Pratique exercícios 
físicos e se alimente bem. 

Se conseguir incorporar isso 
à sua rotina vai se sentir 

+ forte, + enérgico e com 
+ autoconfiança. Já fez nossa 
aula de laboral e Mindfulness?

BUSQUE EQUILÍBRIO 
DA SUA SAÚDE FÍSICA

Antes de tudo, dicas, rotinas e
BOAS PRÁTICAS NO REMOTO



ROTINAS

Os rituais de planejamento de demandas, 
entregas, status report, 1:1, feedbacks e outros, 

deverão funcionar para 100% dos Zoopers.

Sobre as entregas do dia a dia: 
sem mudanças, os nossos projetos, 

sprints e outros, continuam de pé.

Tente encontrar um local onde você consiga 
focar: se tiver a opção, trabalhe com portas 

fechadas ou use headphones.

Se você vive com outra(s) pessoa(s) 
deixe claro que mesmo que você esteja 

em casa, você está trabalhando.

O trabalho remoto consiste em estarmos 
com os times separados, porém com a 

mesma rotina, rituais, entregas e deveres.



Sobre
OS HORÁRIOS

Como todos estaremos online, 
sugerimos que ao menos 
entre 10h e 17h todos 
estejam online para que 
possamos nos comunicar 
e resolver problemas.

Lembre-se do almoço.
É importante que reserve 

sua 1h sempre e, se possível, 
busque almoçar em outro 

ambiente que não seja o que
você está trabalhando.

Escolha um horário 
de almoço que seja 

compatível com o pessoal 
da Zoop. Sugerimos que a 

pausa ocorra das 12h às 
13h ou das 13h às 14h.

Não há alteração 
na escala de trabalho 
remoto, ou seja, devemos 
cumprir nosso horário 
também remotamente.



Comunicação
ALINHAMENTO E CONFIANÇA 
PARA PRODUTIVIDADE

Comunicar, comunicar, comunicar. 
Essa é a base do trabalho remoto.
E essa comunicação deve ser 
orientada ao alinhamento de 
projetos e ações e à confiança nas 
relações. Não é porque a pessoa 
precisa dedicar mais horas ao seu 
projeto que ela deve trabalhar longas 
jornadas. Estabeleça horários
de início e fim de jornada! Isso
aumenta a sua produtividade. 



4 boas práticas de comunicação 
DURANTE O ISOLAMENTO

Converse abertamente 
sobre horários e 

dinâmicas de cada 
um para garantir 

qualidade
na interação 

COMBINE AS 
PREFERÊNCIAS 
DE TRABALHO

Lembre-se: somos 
todos diferentes e 

temos preferências 
e estilos de 

comunicação 
diferentes. Empatia! 

DEIXE CLARO AO 
TIME QUE PODEM 

ACESSÁ-LO

Na dúvida, sempre 
comunique de 

novo. E de novo! 

COMUNIQUE 
BASTANTE

Para se manter 
mais informado 

do que está rolando 
na Zoop participe 

do #Conexão 
toda sexta-feira

De tempos em tempos, 
mande mensagem 
perguntando como 
estão seus colegas

NÃO FALE SÓ 
DE TRABALHO



FERRAMENTAS
De Comunicação



FIQUE ONLINE!

Para o trabalho remoto acontecer da melhor forma, indicamos que você esteja online, 
durante seu horário de trabalho, em todos os nossos canais de comunicação:

SLACK WORKPLACE E-MAIL CANAL ESPECÍFICO 
(QUE SEJA UTILIZADO 

POR SEU TIME)

TELEFONE

 



É importante que as mensagens sejam 
trocadas no Slack de forma produtiva.

USO DO

Como não temos o "imediatismo" de ir até a mesa de outro Zooper, 
é importante que uma pessoa seja respondida no Slack em
até 15 minutos, mesmo que seja para avisar que está ocupado

Estamos remotos! Não hesite em se comunicar 
(por Slack, via chamada de vídeo). É melhor temos 
canais barulhentos do que sem informação

É importante adicionar status no Slack para 
as pessoas saibam quando você estiver em 
horário de almoço, por exemplo.

Para se manter atualizado sobre o 
tema do Coronavírus acesse o canal 
do Slack #tchaucorona



Uso do
HANGOUTS E ZOOM

Quando for necessário 
apresentação visual, 

utilizar a função 
"compartilhamento de 

tela" no Hangouts

Ligar vídeo em meetings! 
Isso facilita nossa comunicação 

e nos dá a sensação de 
maior proximidade

Procurar sempre um 
local silencioso antes de 

começar uma videochamada



Liderança em
HOME OFFICE

Mantenha
o contato diário, 
mas não exagere 

no controle.

Dedique tempo 
para o contato 

one-on-one com 
seu liderado.

Destaque
o equilíbrio 

entre o trabalho 
e a vida pessoal.

Dedique tempo 
para conhecer 

melhor cada um 
da sua equipe.

Comunicação 
e empatia são 

prioridades 
máximas.



Práticas Para 
Convívio SocialBOAS



Fique bem durante 
O ISOLAMENTO!

Não fique o dia todo 
assistindo aos noticiários. 

Escolha um horário para se 
informar. As notícias se 

repetem ao longo do dia em 
vários meios de comunicação

CONTROLE A QUANTIDADE 
DE INFORMAÇÃO: 

Lembre-se de que esse 
momento de isolamento 

social é passageiro e para 
um bem maior: evitar a 

propagação do vírus e não 
ampliar a crise de saúde

EMPATIA E
CONSCIÊNCIA COLETIVA: 

Mesmo sem poder visitar
as pessoas queridas e 

familiares, não se afaste.
A tecnologia pode te ajudar

a encurtar as distâncias
e diminuir a saudade

AFASTE A SOLIDÃO 
COM A TECNOLOGIA: 

Participe do 
#cafecomgente 

quando puder



NÃO É APENAS SOBRE A ZOOP

Apesar de ser apenas uma em muitas empresas
em nosso país, queremos conscientizar outras

empresas a seguirem o mesmo caminho.

Temos um compromisso enorme com a sociedade,
com nosso time e com todos os nossos parceiros

e isso tem norteado todas nossas decisões.



DÚVIDAS
Procure seu gestor
e/ou envie sua dúvida
no canal do Slack 
#tchaucorona



A melhor forma 
de mover dinheiro

TIME DE GENTE
gente@zoop.com.br


