
Guia para 
trabalho remoto





❏ Plano para adoção do trabalho remoto

❏ Infraestrutura remota

❏ Comunicação virtual

❏ Gerenciando expectativas de stakeholders

❏ Formas de trabalho 

❏ Apoio às pessoas

❏ Práticas de socialização
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Item Descrição Ferramentas e 
práticas sugeridas

Hardware Configurações de laptop, monitor, webcam, microfone 
e alto-falante que funcionem bem o suficiente para 
colaboração com o time.

Laptop + fones de ouvido com 
cancelamento de ruído

Internet Todos as pessoas têm acesso à Internet de alta 
velocidade em casa e, idealmente, um backup para 
acesso à Internet (por exemplo, capacidade de 
tethering pelo celular usando o plano móvel de dados).

Política para reembolso de 
despesas com Internet

VPN Configure uma VPN, se necessário. Certifique-se de que 
o acesso foi testado e funciona bem. Plano de backup 
se a VPN falhar (por exemplo, download do código se o 
controle de código-fonte estiver indisponível).

Segurança Processo implementado para atender aos requisitos de 
segurança remotamente (por exemplo, solicitação de 
acesso, ID do usuário etc.). Ninguém depende de 
colegas para acessar os sistemas.

Criptografia de disco rígido, 
proteção de dispositivos, SSL, MDM, 
gerenciadores de senhas, 
autenticação multifatores

Controle de 
código-fonte

Times conseguem fazer logon e usar a ferramenta de 
controle de código-fonte (por exemplo, GitHub funciona 
na VPN). Verifique se todos os seus serviços 
hospedados privadamente estão disponíveis na VPN.

GitLab, GitHub

Pipelines de 
compilação e 
automação

Times conseguem efetivamente acessar e executar as 
ferramentas de compilação e automação.

CircleCI, AWS CodePipeline, Google 
Cloud Build

Ambientes As pessoas conseguem acessar ambientes de teste e 
bancos de dados remotamente.
O suporte à produção pode continuar remotamente, 
incluindo acesso a implantações, logs e 
monitoramento,.
Os times não são dependentes de um único ponto para 
acessar ambientes.

Help desk Caso use help desk regularmente (por exemplo, 
redefinir senha, sistemas de acesso), verifique se os 
dados estão atualizados.

Zendesk, Jira Service Desk, 
Freshdesk
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Item Descrição Ferramentas e 
práticas sugeridas

Chat Definição de uma única ferramenta de bate-papo que 
toda a organização usa para colaborar e compartilhar 
informações. Times menores podem configurar outros 
espaços de trabalho para fins específicos. Os times têm 
canais ou grupos para socialização e comunicados 
internos.

Google Chat, Zoom Chat, Slack

Espaços de 
trabalho 
compartilhados

Há um único lugar para os times compartilharem o 
conteúdo dos projetos, incluindo, entre outras coisas, 
resultados de sessões de resolução de problemas, 
documentos, apresentações e afins.

Google Drive, Confluence Basecamp

Reuniões e 
showcases de 
clientes

Uma ferramenta de videoconferência para ser usada 
em reuniões com clientes e showcases. A conectividade 
suporta o compartilhamento de tela para colaboração e 
demonstrações em tempo real. As chamadas podem 
ser gravadas para quem não puder estar presentes.

Zoom, Hangouts Meet, MS Teams

Quadro/painel
do time

Quadro/painel eletrônico usado como parede de 
histórias, para planejamento e priorização de histórias 
e épicos. Os dados estão atualizados na ferramenta. 
Cada membro do time atualiza seu status à medida que 
as histórias passam pelo ciclo de desenvolvimento. 
Existe uma visualização de progresso do plano, 
cronograma, entrega, velocidade, dimensionamento da 
lista de pendências, etc.

Trello, Jira, Monday.com, Kanbanize

Quadro branco Uma ferramenta de quadro branco compartilhado 
permitindo que os times colaborem de forma 
semelhante ao uso de um quadro branco físico. 
Considere uma abordagem lo-fi para discussões 
rápidas: desenhe em um pedaço de papel e envie uma 
foto!

Jamboard, Zoom

Retrospectiva Uma ferramenta de retrospectiva em uso (ou já testada 
pelos times). Os times possuem um quadro para ações 
mapeadas em retrospectivas. Existe uma ferramenta de 
videoconferência para discutir questões e executar 
mudanças com confiança.

Trello, Monday.com

|  Guia para trabalho remoto



Item Descrição Ferramentas e 
práticas sugeridas

Pareamento 
remoto

Os times determinam uma plataforma para 
pareamento de forma remota, enquanto ainda 
conseguem acessar um computador compartilhado.

Zoom Remote Control, Tuple, 
TeamHub, Visual Studio Live Share 

Revisão de código Existe uma ferramenta de revisão de código para uso 
quando o pareamento não for possível, ou estiver 
limitado ou prejudicado.

GitHub, GitLab

Contatos 
telefônicos

Há uma lista de números de telefone com todos os 
contatos do  times e principais parceiras. Todos os 
membros dos times têm esses números em suas listas 
de contatos telefônicos para poderem enviar 
mensagens ou ligar se a Internet ou as ferramentas 
falharem.

Google Contatos, diretórios 
atualizados da empresas, Zoom 
Phone e Google Voice 
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Item Descrição Ferramentas e 
práticas sugeridas

Confiança Há sessões regulares de feedback com as stakeholders 
para entender, alinhar e corrigir a rota quando 
necessário. Em casos de baixa confiança - comunique, 
comunique, comunique. Seja transparente, mantenha 
os quadros eletrônicos atualizados, compartilhe painéis 
e responda a perguntas.

Feedbacks e check-ins individuais, 
showcases regulares, canais de 
mensagens instantâneas, Trello/Jira, 
videochamadas regulares

Colaboração e 
transparência

A organização está aberta a usar ou já utiliza 
ferramentas de colaboração para documentação, 
apresentações, planejamento e registro de decisões.

GSuite, Microsoft Office 365, Trello

Gerenciamento 
de risco

Há reuniões regulares de gerenciamento de riscos com 
as principais partes stakeholders e/ou lideranças de 
programa. Considere movê-las para uma cadência 
semanal durante o período de trabalho remoto 
integral.

Faça isso por videoconferência e 
prepare-se de forma assíncrona 
com antecedência. Torne os logs de 
risco visíveis para toda o time, para 
gerar senso de propriedade 
coletiva.

Comunicação e 
reuniões

O cronograma diário, semanal, mensal e trimestral de 
reuniões, relatórios e comunicações com clientes é 
formalizado, documentado e agendado em calendários. 
Os detalhes de videoconferência estão incluídos nos 
convites do calendário. Os resumos das reuniões e/ou 
gravações de chamadas são compartilhados para que 
todas as stakeholders estejam atualizadas.

Use o espaço de trabalho 
compartilhado pelo time para 
acompanhar os resumos das 
reuniões e registrar as ações como 
parte do quadro do time.

Excesso de 
comunicação

O relatório de progresso diário é compartilhado com 
stakeholders ou com clientes parceiras. Ele não precisa 
ser longo, mas mantém a transparência e o senso de 
conversa diária, com a intenção de que todos os 
problemas sejam endereçados dentro de 24 horas.

Institua um momento de contato 
diário. Em relação à capacidade de 
resposta geral, considere a seguinte 
abordagem:
Resposta instantânea - telefone
Minutos ou horas - IM
< 24 horas - e-mail
Acompanhe o progresso de cada 
abordagem acima, se necessário.
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Item Descrição Ferramentas e 
práticas sugeridas

Planejamento O processo de dimensionamento/estimativa de histórias 
está estável e funcionando. O planejamento da sprint ou 
o Kanban estão implementados e funcionando conforme 
o planejado. Os processos de priorização e redação de 
histórias estão em vigor. O time pode depender do fluxo 
de histórias prontas para as próximas duas semanas de 
sprint, ou do cumprimento dos limites da coluna "pronto 
para desenvolvimento" no Kanban.

Trello/ Jira e Zoom

Técnicas As diretrizes de arquitetura são suficientes para um time 
distribuído. O time possui diagramas, princípios 
orientadores e documentação para ajudar os membros a 
permanecerem fiéis à visão e às abordagens acordadas. 
As rotações de pares estão funcionando e favorecem a 
integração de novos membros. O time tem huddles 
técnicas diárias e sessões de mob semanais, que podem 
ser mantidas com o time totalmente remoto.

ADRs, diagramas de arquitetura 
colaborativos usando o Google 
Drawings ou Draw.io

Huddles técnicas usando 
ferramentas de  quadro branco

Performance Velocidade - é estabelecida e a previsão de entrega é 
monitorada de perto.
Tempo de ciclo - está sendo rastreado e é usado para 
melhorar ativamente os processos.
Automação - Pipeline CI e o conjunto de automação de 
testes estão funcionando sem problemas e fornecendo 
feedback confiável ao time. Nada é ignorado.

Standup A reunião de stand-up diária é tática (não apenas "o que 
eu fiz ontem"). Use uma abordagem "siga a parede" e 
discuta "o que precisamos fazer para concluir", "quem 
precisa de ajuda", "que pares estamos trocando hoje". 
Conduza de forma assíncrona se o fuso horário exigir.

VC e IM

Stand-down 
(check-in da tarde)

Um segundo check-in, para status no meio da tarde, para 
destacar dependências/bloqueadores antes das pessoas 
encerrarem o dia. Como alternativa, peça a cada pessoa 
para deixar uma breve mensagem no bate-papo ao final 
do dia, dizendo onde chegou hoje e se está travada, etc.

VC e IM
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Item Descrição Ferramentas e 
práticas sugeridas

Showcase Um realizado a cada iteração com uma agenda para ancorar o 
showcase. É sempre atendido por stakeholders. Foi testado 
com tecnologias de compartilhamento remoto.
Se ainda não estiver funcionando, comece a acompanhar o 
showcase com um e-mail documentando as decisões e as ações 
acordadas.

Zoom

Inception Quando será a próxima inception, release planning ou a 
atividade de ideação do projeto? Considere como a atividade 
pode ser conduzida remotamente com algumas adaptações ou 
dividida em atividades mais curtas e mais focadas durante um 
período, usando ferramentas digitais e videoconferência.

Zoom + Jamboard, GSuite ou Mural

Retrospectiva Há uma retrospectiva a cada iteração. Usa tempo de ciclo ou 
outras métricas para impulsionar a melhoria do processo. Retro 
resulta na identificação de itens de ação, atribuídos a pessoas 
proprietárias. O progresso do item de ação é revisado no início 
da retro seguinte.

Trello, Monday.com 

Design e visão de 
produto

Os processos de gerenciamento e design de produtos estão em 
andamento com responsabilidades bem compreendidas. A 
priorização e os trade-offs estão acontecendo, e o time está 
alinhado com os resultados de negócios em que estão 
trabalhando.
Existe um plano testado para maneiras de substituir as sessões 
presenciais de produtos/design por alternativas remotas para 
pesquisa, colaboração, ideação, workshops, etc.

Sketch/Figma/Adobe XD + Zeplin ou 
Invision para mockups, protótipos 
clicáveis e para colaboração entre 
designers e pessoas desenvolvedoras.

Balsamiq para wireframing

Acordos de trabalho 
(regras do time)

Os times documentam, compartilham e alinham com suas 
stakeholders as expectativas de trabalho remoto. Mentalidade 
remote-first (não apenas remote-friendly).
As principais horas de trabalho foram acordadas considerando 
os fusos horários do time. Considere maximizar o horário de 
trabalho principal, solicitando às pessoas que sejam flexíveis 
dentro do razoável (por exemplo, comece o dia mais cedo ou 
termine mais tarde para acomodar os diferentes fusos 
horários).
Publique a programação de dias e horários das reuniões e 
atividades regulares dos times.

Calendários compartilhados com 
eventos recorrentes
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Item Descrição Ferramentas e 
práticas sugeridas

Onboarding Existem processos para integração de novos membros. 
Considere acompanhar a integração com um sistema de 
apoio para ajudar novos membros de times remotos a se 
instalarem. Tenha materiais e links de 
treinamento/aprendizado prontos para fechar as lacunas 
de habilidades ou o conhecimento da stack tecnológica.

Use um Wiki (Confluence/Google 
Sites) para catalogar as informações 
de integração mais importantes; 
crie uma lista de verificação de 
integração; institua um "buddy" 
para integrar novas pessoas.

Feedback Existe uma estrutura estabelecida para 1:1s com. 
Considere fazer semanalmente durante o período de 
trabalho remoto integral. Atue e faça o 
acompanhamento pós 1:1, quando houver necessidade.
Faça uma verificação de estado como parte da 1:1 
semanal. Confirme se os membros da equipe estão 
lidando bem. É uma maneira diferente de trabalhar e 
nem todo mundo faz a transição facilmente.
Obtenha ajuda do RH ou da liderança se não tiver certeza 
de como apoiar as pessoas.

Feedback no contexto durante/após 
a colaboração de rotina (por 
exemplo, pareamento remoto)

Check-ins individuais por chamada 
de voz.

Bem-estar Os times têm um processo para atualizar a organização 
sobre qualquer doença ou alteração no estado das 
pessoas.
Compartilhe informações relacionadas ao surto com o 
time, incluindo status, ações e atualizações de políticas. 
Chame a atenção das pessoas para qualquer 
comunicação da empresa.

Email; Townhalls regulares em 
vídeo; linha de apoio para quem 
precisar.

Socialização O time reserva tempo regular para jogos virtuais, 
esportes remotos ou para fazer algo social em grupo por 
meio de videoconferência. Pode ser um período curto (10 
a 15 minutos) diariamente ou um período mais longo (1 
hora) semanalmente.

Reunião de zoom permanente e 
independente para bate-papos / 
interações sociais

Ergonomia As pessoas têm um espaço de trabalho adequado que 
suporta a produtividade. O espaço deve ser silencioso, 
livre de distrações e confortável para o horário de 
trabalho necessário.

Crie uma política de ergonomia 
(única ou permanente) para apoiar 
isso.
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Tenha empatia.

Conectividade é fundamental. 

Construir confiança exige compromisso.

Abrace a flexibilidade.

Qualidade de áudio e etiqueta são vitais. 
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Conteúdo da ThoughtWorks 

Coping with Covid-19

Coping with Covid-19 part 2

Remote vs. co-located work

9 amazing strategies for working remotely

11 tips to improve remote meetings

Outras fontes de informação

Gitlab's Guide to all-remote 

Remote work emergency plan: What to do (and where to start)

Guide to Remote Work 

How to embrace remote work

10 lessons from four years working remotely. 

Remote facilitation
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https://martinfowler.com/articles/202002-covid19.html
https://martinfowler.com/articles/202003-covid19-2.html
https://www.martinfowler.com/articles/remote-or-co-located.html
https://www.thoughtworks.com/insights/blog/9-amazing-strategies-working-remotely
https://www.thoughtworks.com/insights/blog/11-tips-improve-remote-meetings
https://about.gitlab.com/company/culture/all-remote/guide/
https://about.gitlab.com/company/culture/all-remote/remote-work-emergency-plan/
https://zapier.com/learn/remote-work/
https://info.trello.com/hubfs/How_To_Embrace_Remote_Work_Trello_Ultimate_Guide.pdf
https://whenihavetime.com/2014/07/08/10-lessons-from-4-years-working-remotely/
https://drive.google.com/file/d/1F9wCkVEFEoXFUqv-Gt3sZuEF96TST6tt/view

