
 Acordo de home office



Hey mobilizadores! 

Em meio às recentes notícias sobre a propagação do vírus COVID-19, 
resolvemos como empresa priorizar a saúde de todos e por isso, à 
partir de terça-feira (17/03), vamos adotar o home office 100%.

Sabemos que é um momento delicado, contudo, seguimos 
aprendendo juntos sobre este cenário, evitando ao máximo a 
transmissão do vírus, superando a crise sem pânico, com calma, 
paciência e organização.

Contem com a gente durante todo esse processo! 🧡



Ah! Antes de chegarmos nas orientações e diretrizes, é importante 
nos prepararmos:

● #TamoJunto: Pra nós, esse processo também é novo. Muitas 
dúvidas vão surgir e contamos com vocês para nos ajudar a 
resolver;

● #AprendemosParaCrescer: Este formato é um piloto. As 
orientações podem (e provavelmente irão) mudar durante o 
período;



Ah! Antes de chegarmos nas orientações e diretrizes, é importante 
nos prepararmos:

● #SomosMobilizadores: As responsabilidades e compromissos 
não mudam e é importante nos adaptarmos ao piloto;

● #EntregamosUAU: Por último, não menos importante, esse valor 
precisa estar muito presente em todas as nossas entregas. A 
dedicação ao cumprimento das metas, não muda.



Como vai funcionar?



● O mobilizador deve se fazer disponível para comunicação frequente via chat. Além 
disso, continuar marcando todos os eventos no Google Agenda, para facilitar a 
visualização de disponibilidade;

● Isso significa que enquanto o mobilizador estiver trabalhando, o chat obrigatoriamente 
precisa estar ligado para facilitar a comunicação;

● Também, sugerimos alinhamentos constantes e quantas vezes julgar necessário. 
Explore além do chat, o google meet;

Disponibilidade

https://meet.google.com/_meet?utm_campaign=DonanimHaber&utm_medium=referral&utm_source=DonanimHaber


● A carga horária de 40h semanais, também não muda. Busque disciplina e organização 
da suas tarefas na semana;

● Deixe seu ponto eletrônico aberto para solicitar a inclusão de batidas do dia. Isso é 
importante para que o líder consiga deixar seu ponto sempre atualizado.

● Caso precise trabalhar mais ou menos horas no dia, alinhe diretamente com seu líder.

Ponto Eletrônico



● O home office é uma escolha opcional. Caso não tenha a estrutura mínima descrita 
abaixo, você pode vir para a Mobiliza. Lembre-se de manter hábitos de higiene e 
precaução para evitar a propagação do vírus;

● Estrutura mínima:
○ Internet;
○ Local de trabalho reservado;
○ Equipamento necessário.

Estrutura mínima



● Os equipamentos que forem levados pelos mobilizadores, devem ser protocolados 
com Talentos na segunda-feira 16/03 e ficam sob responsabilidade do mesmo.

● Para melhor uso dos equipamentos:
○ Evite bebidas e comidas por perto;
○ Não deixe o equipamento dentro do carro ou em lugares que possa ser furtado;
○ Em caso de dano, inutilização ou extravio, comunicar diretamente Talentos.

Equipamentos



● Toda quarta e sexta feira, os líderes se reunirão em uma call de 30min para alinhar 
produtividade e conversar sobre dúvidas, gargalos e melhorias deste piloto;

● Todos os compromissos com reuniões, entregas e projetos devem ser mantidos e 
resolvidos à distância; 

● Disciplina, pontualidade e paciência, com certeza farão diferença para a efetividade da 
dinâmica de trabalho remoto;

● Lembre-se de puxar todo o material que precisar do servidor para seu notebook (já que 
em casa você não terá acesso a ele);

● O público que você trabalha (clientes, leads, prospects, fornecedores), deve ser 
informado que você está em home office, comunique-o e alinhe com as demais áreas 
essa comunicação. 

    Dinâmica 



Outras recomendações:



● Evite aglomerações: prefira ficar em casa. Evite shoppings, bares, festas, 
supermercados e eventos no geral. Esses são lugares com muito fluxo de pessoas, o 
que aumenta a chance de risco de contaminação;

● Nesse momento também é fundamental fortalecer nossa imunidade:
○ Sono regular, boa alimentação e consumo de água, são super importantes para 

auxiliar na prevenção;

Cuide-se!



Importante salientar que as 
orientações podem mudar 

durante o processo!

Essas são apenas 
algumas medidas 
necessárias que 

estamos tomando por 
precaução.

Não temos previsão de término, 
mas em breve estaremos juntos 

novamente!



www.mobiliza.com.br

_vamos nos 
prevenir juntos?


