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Augusto Campos 
Efetividade.net 

Setembro de 2010 

(15 slides para os acadêmicos de Adm. da UFSC) 

 A Camila Borges usou seu networking 
para chegar a mim e me convidar para 
estar aí presente com vocês hoje. 

 Infelizmente não pude, mas isso não é 
razão para eu deixar de contribuir. 

 Afinal, nós Administradores precisamos 
nos ajudar ;-) (me formei em 2003 na 
ESAG…)  

 Meu caso não é o típico: trabalho em 
home office como complemento à 
atividade profissional que desempenho da 
forma tradicional. 

 Durante o expediente, trabalho em uma 
empresa, com Planejamento Estratégico. 

 Fora do expediente, trabalho em home 
office, com conteúdo web. 

 E o home office dá mais retorno!   

 Menos deslocamentos 
 Controle do tempo e interrupções 
 Flexibilidade de traje e horários 
 Proximidade da família 
 Menos despesas do que um escritório 

tradicional 
 Mais estrutura do que uma atividade 

doméstica tradicional 
 Qualidade de vida! 
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 Em casos de teletrabalho, quem trabalha 
em casa pode ser passado para trás nas 
promoções e aumentos. 

 Profissional X pessoal: separar ambientes 
e horários. 

 Percepção: ser percebido como um 
profissional produtivo. 

 Como receber clientes, fornecedores e 
parceiros? (há boas alternativas) 

 Um colega que também trabalha em 
home office percebeu que precisava 
comunicar melhor a natureza da sua 
atividade quando a faxineira chegou 
com uma oferta de emprego pra ele: 
como ele passou a ficar o dia todo em 
casa, ela imaginou que ele estava 
desempregado! 

 Mantenho 2 sites (Efetividade.net e BR-
Linux.org) 

 Escrevo profissionalmente para 2 outros 
sites e 1 revista impressa. 

 Freelances ocasionais. 

 Pode parecer surpreendente, mas 
publicidade em websites gera um bom $ - 
desde 2008 eu poderia viver disso ;-) 

 Meios de produção: no meu caso, um 
computador 

 Comunicações: Internet, fone exclusivo 
para uso profissional, com secretária 
eletrônica 

 Materiais de referência: livros, periódicos, 
equipamentos de apoio 

 Um bom arquivo: afinal, você vai ter de ser 
seu departamento de pessoal, financeiro, 
compras, contabilidade e jurídico! 
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 Mesa em L 
 Arquivo de pastas 

suspensas 
 Gavetas para 

materiais de apoio 
 Multifuncional 

 Telefone com 
headset ou viva-voz 

 Computador com 2 
monitores 

 Fone de ouvido com 
supressão de ruídos 
externos 
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 Evitar a preguiça, 
mas também o 
excesso de horas de 
trabalho 

 Adequar a rotina do 
home office com a 
dos demais 
habitantes da casa 

 Especialmente 
crianças pequenas… 

 Home Office não 
pode ser a central 
de entretenimento 
da casa. 

 Home office não 
pode ser a Lan 
House da casa. 

 Não é um lugar, 
mas sim um 
método de trabalho. 

 Home office é 
racional, eficiente e 
até ecológico. 

 Requer vencer 
barreiras e adotar 
novos paradigmas. 

 É uma decisão de 
negócios, e o 
retorno precisa 
compensar. 

 Estratégia: pense 
grande, mas 
comece pequeno e 
se mantenha na 
direção escolhida. 

 Reaplique parte dos 
recursos na 
melhoria das 
condições de 
trabalho e da 
qualidade de vida!  

 Escrevi ontem um post para vocês, 
complementando estes slides. Ele pode 
ser encontrado em: 

 www.efetividade.net/?p=3296 
 Vou ficar feliz em receber seus 

comentários por lá. 

 Abraços e até a próxima! 


