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Introdução

       Trabalhar remoto é o sonho de muita gente. Minha vida toda 
trabalhei remotamente como desenvolvedor. Não é tão simples como 
muitos pensam, mas eu particularmente acho ótimo. 

      Vou abordar de forma bem objetiva os passos necessários para que 
você tenha sucesso em encontrar seu primeiro trabalho ou se já
trabalha remoto, vou ajudar você a melhorar sua experiência. 



1. Como começar

       Trabalhar com horário flexível, do lugar que você se sente mais 
confortável e produtivo, sem estresse de trânsito e muitos outros 
benefícios que esse estilo de trabalho te proporciona. 

      Aqui vão algumas dicas, bem diretas, que podem te ajudar a 
garantir uma vaga de um Job remoto: 

     - Portfólio: Facilita muita na escolha do candidato. Costumo dizer 
que ele não é sobre seu trabalho, é sobre você. Com ele a Empresa 
pode ver seu estilo, conhecer um pouco dos projetos que trabalhou e 
isso adianta muito. Github ajuda muito, open source é muito 
valorizado por diversas empresas. 

      - Blogging: Compartilhar conhecimento com a comunidade agrega 
muito valor ao seu marketing pessoal. Você pode ficar conhecido e de 
tal forma demonstra que domina determinado assunto, com isso as 
chances de pintar um job são maiores. 

      - Eventos: Ir a Eventos é uma ótima forma de expandir seu 
network. Neles, você conhece muita gente influente e que pode, de 
uma hora pra outra, te oferecer uma oportunidade de trabalho. 

      - Sites trabalho remoto: Fique sempre atento aos diversos sites 
focados, em sua maioria, em trabalhos remotos. Todos os dias tem 
várias oportunidades para você poder se candidatar, principalmente no 
exterior. Seguem alguns nomes: WeWorkRemotely, RemoteOk, 
Remotive. 

Com esssas skills, você vai estar acima da média. No geral, para 
trabalho remoto, é imprescindível que você tenha um currículo, de 
preferência em .pdf . 

Tenha o mesmo em inglês também e pratique-o desde já. Lá fora, a 
cultura de trabalho remoto é muito mais ampla que no Brasil. 

https://remoteok.io/


2. Os três pilares

      Disciplina, Comunicação e Compromisso. Comece desde já a 
praticar isso. O fato de ser remoto não quer dizer que você vai ter que 
trabalhar quando quer e fazer o que bem entender. 

      Existem algumas características próprias da metodologia de 
trabalho remoto que você precisa conhecer para ter sucesso. 

      Antes de mais nada, preciso deixar claro que esses pilares eu criei 
baseado em toda experiência de trabalho remoto que possuo, sendo 
sócio de uma empresa que adota essa cultura e passando por várias 
outras também. 
      
      Durante esse caminho foram muitos erros e acertos, mas sempre 
fica o aprendizado e é isso que vou compartilhar aqui. Se você quer ter 
sucesso no trabalho remoto, tenha isso com você: 

      - Compromisso: o conceito da palavra compromisso refere-se a uma 
obrigação contraída ou à palavra que se honra. Em certas ocasiões, 
compromisso é como uma promessa. É esperado que você tenha 
compromisso ao trabalhar remotamente. 

      Trabalho remoto é na base da confiança, as coisas fluem muito bem 
quando se tem compromisso. Isso vai desde o início, quando você diz 
quantas horas tem disponível para trabalhar e até no decorrer do 
trabalho, em relação as suas tarefas. 

     Lembre-se: compromisso é o pilar mais alto, é o que a empresa 
espera que você tenha e ela vai valorizar muito isso em você. 

     - Disciplina: esse é segundo pilar. Trabalhar remoto é ter liberdade, 
mas tem que tomar cuidado para não extrapolar e acabar deixando as 
coisas acumularem e não dar conta. 



      Uma dica válida é você organizar dentro da sua semana o seu 
horário de trabalho. Se você gosta de trabalhar a noite, pela manhã, 
não importa. Basta apenas organizar seu tempo de trabalho de acordo 
com suas tarefas. 

      No âmbito do trabalho remoto, disciplina está relacionado a 
organização. 

      - Comunicação: esse é o terceiro pilar. Imagine como seria 
trabalhar remotamente sem poder se comunicar com os outros 
membros do time. Seria um caos. 

      É preciso ter comunicação, pois ela torna o processo remoto muito 
mais fácil. Simplesmente, uma empresa que tem uma equipe que se 
comunica consegue lidar muito bem com essa metodologia. 

      Comunicação te deixa mais próximo da sua equipe. Cada  um do 
Time deve entrar na ferramenta de comunicação da empresa todos os 
dias. Dessa forma, as informações e atualizações sobre os projetos, 
sobre a empresa, fluem de igual para todos. Isso torna o processo 
simples. 

      Acredito que esses 3 pilares são os mais importantes para pessoas 
que trabalham ou querem trabalhar em empresas de forma remota. 
Você conhecendo isso, torna sua inserção muito mais rápida em 
empresas dessas categoria. 



3. Melhore seu Ambiente

       O seu ambiente de trabalho conta muito e deve ser levado a sério 
se quiser ter sucesso na sua carreira de trabalho remoto. 

      Trabalhar em uma equipe remota resulta em você trabalhar mais 
rápido, de forma mais produtiva? Nem sempre. Algo bastante 
prejudicial para quem trabalha remotamente é a distração. 

      Imagine que você está concentrado resolvendo um problema, vem 
algum parente ou amigo em seu local de trabalho — geralmente seu 
quarto — e te chama. Isso pode fazer você perder sua concentração e 
até seu raciocínio naquele momento. 

      Não importa o quanto você fale, sua mãe não vai compreender que 
você está trabalhando. Ela vai pedir pra você comprar pão, ir no 
mercado, arruar a casa. 

      Brincadeira, né? O fato é que a distração pode ser muito prejudicial 
para seu trabalho. Por isso é preciso tomar algumas medidas para 
reduzi-las e assim trabalhar mais concentrado. 

      Se você perguntar às pessoas: o que é importante para que você 
consiga realizar algo? Costuma-se ter três tipos diferentes de 
respostas: lugar, tais como: varanda ou o café; o outro é um objeto em 
movimento, como um avião ou trem; e por último: tempo, geralmente 
no início da manhã ou nos fins de semana. 

      Acontece que seu ambiente de trabalho deve ser o melhor possível. 
Você passa boa parte do tempo nele e você pode mudar o mundo 
dentro dele. Produtividade está diretamente relacionada a ele e isso
conta muito. 

     O seu ambiente de trabalho diz mais sobre você do que você 
imagina. O seu home-office pode estar localizado no campo, na sua 
varanda, no seu quarto, não importa, você precisa se sentir a vontade 
para trabalhar nele.  



      O ideal é que não tenha distrações para fazer com que você consiga 
trabalhar bem e de forma produtiva. O que eu considero ideal e básico 
em um ambiente de trabalho remoto: 

      - Mesa e Cadeira confortável 
      - Fone de Ouvido  
      - Um bom café 

      Esses pontos são ideais para que você consiga trabalhar super bem. 
Uma boa mesa e uma cadeira são essenciais do ponto de vista 
ergonômico, já que com o passar do tempo sentado você pode 
começar a sentir dores e isso não é bom pra você e te obriga a parar o 
que está fazendo até melhorar a dor. 

     O fone aumenta suas chances de concentração, pois evita que 
ruídos ou barulhos da rua te distraia. O café é bom proquê tem que ter 
né? Bem, basicamente, seu ambiente de trabalho conta muito para seu 
sucesso, então deve ser levado bem a sério! 



4. Ferramentas

      Vou falar um pouco das ferramentas que geralmente são usadas 
pela maioria das empresas: 

      - Slack: Uma excelente ferramenta de comunicão para Equipes. 
Com ele, nós criamos canais específicos sobre os projetos, random, 
asuntos gerais, etc. 

     - Jira/Trello: Ferramenta de gerenciamento de Projetos. Trabalhar 
com Scrum e Kaban neles é muito bom, pois nos mostra detalhes 
sobre o andamento dos Sprint, tarefas. Ferramenta bem completa e de 
fácil utilização. 

      - Toggl: É nele que gerenciamos as horas de trabalho. Super fácil e 
intuitivo, basta um start e o timer começa a contar. Toda semana os 
desenvolvedores nos enviam um relatório de horas trabalhadas, 
gerado pelo Toggl, para nossa administração. 

      - Google Hangouts: É através dele que  geralmente reuniões são 
feitas. Nele você pode compartilhar sua tela com todos os presentes, 
fácil de recrutar a galera, funciona bem legal e atende todas as nossas 
necessidades. 



5. Dificuldades

      Nem sempre é fácil. Mas é preciso deixar claro que ainda somos 
uma empresa muito jovem e temos muito o que aprender. 

      Costumo dizer que para uma cultura de trabalho remoto dar certo 
é preciso ter compromisso. Quando fechamos um projeto e definimos 
prazo, temos que cumprir. Muitas das vezes, estamos lidando com o 
sonho do cliente. Ele quer ver o projeto dele pronto do tempo 
estimado. 

      O que geralmente vejo acontecer é que o desenvolvedor combinava 
uma certa disponibilidade de tempo de trabalho e no final do Sprint, 
ele não tinha feito nada. 

      Não é preciso ficar no pé de ninguém e nem faz parte de uma 
empresa que adota essa  cultura. Cada um sabe suas limitações, tem 
suas dificuldades, mas precisamos de compromisso, confiança, para 
poder crescer como empresa e disseminar ainda mais essa cultura 
como ótimo modelo de trabalho. 

      Quem sai mais prejudicado com isso tudo é o cliente. Trabalhar
remoto, de onde quiser, é liberdade com compromisso. Isso prejudica 
diretamente a empresa. 



6. Benefícios

      Você sabe o que é poder trabalhar dentro do lugar que você se 
sente mais a vontade, não ter que pegar trânsito na ida e na volta do 
trabalho, simplesmente combinar de madrugar programando com 
outros desenvolvedores pois estão determinados a entregar o Sprint 
antes do prazo? 

      Qualidade de vida não tem preço. Eu prezo muito por liberdade e 
qualidade de vida. Muitas empresas tem que entender que você passa 
boa parte do seu dia trabalhando. Seu trabalho tem que que ser o 
melhor possível, assim como as condições dos mesmos. 

      A visão que tenho sobre o trabalho é que ele é eficaz quando se 
têm condições de trabalhar. É diretamente proporcional. Você sabe o 
que é chegar no final do mês e receber seu dinheiro por ter realizado o 
seu trabalho, sem nem mesmo ter ido pra ele? 

      Quero mesmo que essa cultura seja compartilhada. Que outras 
empresas possam passar a adotar esse tipo de metodologia de 
trabalho. Pois assim todo mundo sai ganhando. 

      A empresa consegue economizar muitos gastos que normalmente 
teria se fosse ter um espaço físico. Os desenvolvedores podem ser 
muito mais produtivos, fazendo com que o trabalho saia com uma 
qualidade muito melhor e com isso deixando o cliente super feliz. 



7. Divulgue essa iniciativa

      Por fim, espero que tenha sido proveitoso essa leitura para você. 
Compartilhe esse ebook com seus amigos, com seu chefe, pois 
realmente é possível ter muitos benefícios trabalhando remoto para 
ambas a parte. 

     Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, entre em contato 
comigo pelo email luis@getty.io e vamos conversar. Se quiser saber 
mais sobre esse projeto e novidades sobre trabalho remoto, acesso e 
inscreva-se em: https://medium.com/full-remote/ 

Muito Obrigado!


