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Cinco mitos sobre trabalhar em home office 
 

 
 
Talvez agora seja a chance de mudar os padrões tradicionais de pensamento. 
 
Mito número 1: a infraestrutura de TI em casa não é boa. Não é seguro trabalhar lá, e os 
hackers podem ter mais facilidade para acessar os dados da empresa. 
 
Isso não precisa ser assim. Há algumas dicas a serem consideradas: o equipamento de TI 
no escritório doméstico deve estar sempre atualizado e os processos compatíveis com a 
LGPD devem ser seguidos. Isso também se aplica a todos os provedores de nuvem usados. 
Além disso, a troca de dados sempre deve ser criptografada. A proteção por senha, 
antivírus e criptografia são essenciais no escritório em casa, mesmo que o trabalho seja 
feito em dispositivos privados. 
 
Mito número 2: Os muitos meios digitais de comunicação criam confusão e as pessoas 
perdem o foco. 
 
É verdade que existem vários meios de comunicação digitais que aumentam o fluxo de 
informações. Mas esse problema também existe no escritório. É aqui que a comunicação 
direcionada ajuda. Em outras palavras, o canal de comunicação deve ser cuidadosamente 
selecionado de acordo com as informações, grupo-alvo e urgência. Além disso, existem 
soluções, como o OTRS, nas quais a comunicação pode ocorrer por e-mail, telefone, SMS, 
bate-papo ou mídia social; então todos os fios de comunicação fluem juntos e são 
agrupados em um único local para que nada se perca e tudo possa ser rastreado. 
 
Mito número 3: Os funcionários estão mais distraídos e menos produtivos no home office. 
 
De acordo com um estudo da Airtasker com 1004 pessoas, aqueles que trabalham em 
home office trabalham 1,4 vezes mais por mês do que seus colegas. Outro argumento 
convincente é que também há mais paz e sossego em casa para se concentrar em questões 
complicadas. Além disso, o tempo perdido devido ao deslocamento é economizado. No 
entanto, o bom gerenciamento do tempo deve sempre ser uma prioridade. 
 
Mito número 4: Em casa, os funcionários às vezes fazem outras coisas rapidamente e nem 
sempre estão no PC. Como os funcionários podem saber quando seus colegas estão 
disponíveis? 
 

https://yreraracereenge.i-mpr.com/link.php?code=bDpodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LmFpcnRhc2tlci5jb20lMkZibG9nJTJGdGhlLWJlbmVmaXRzLW9mLXdvcmtpbmctZnJvbS1ob21lJTJGOjIxMDc5NTMxMTU6dGhhaXNydWNvQGdtYWlsLmNvbTowZGI2YTY=


Existem várias ferramentas que mostram se um funcionário está disponível no momento. 
Os calendários podem ser compartilhados com outras equipes para uma melhor visão geral, 
para encontrar horários de compromissos comuns mais rapidamente. As ferramentas de 
comunicação com uma função de bate-papo normalmente mostram o status online da 
pessoa, o que ajuda a mostrar quando um funcionário está disponível no momento. 
 
Mito número 5: Os funcionários não podem perguntar aos colegas algo rapidamente. A 
transferência de conhecimento está perdida. 
 
Muitos sistemas possuem uma base de conhecimento na qual informações valiosas podem 
ser armazenadas como um artigo categorizado. Os funcionários podem encontrar 
respostas para as perguntas mais frequentes – ou até postar uma contribuição que possa 
ser útil para seus colegas. Se essa informação não for suficiente, é claro que a assistência 
especializada ainda pode ser solicitada digitalmente. 
 
"Até recentemente, o conceito de trabalhar em home office era repetidamente questionado. 
Agora as empresas são quase forçadas a permitir que seus funcionários trabalhem 
remotamente. Esta é uma oportunidade para repensar processos e procedimentos e revisar 
o status da transformação digital", diz Sabine Riedel, membro do conselho da OTRS AG e 
especialista em transformação digital. "Em uma situação de crise, podemos ver 
rapidamente quais empresas já implementaram a transformação digital e são capazes de 
agir de maneira ágil. Para todas as outras, agora há uma oportunidade de fazer mudanças 
a longo prazo para poder reagir melhor a imprevistos". 
 

 
Dicas para amenizar isolamento social dos idosos durante pandemia 

 

 
 
O confinamento pode gerar outros problemas, principalmente em se tratando de pessoas 
da terceira idade. A falta de interação social e contato com a família podem gerar ansiedade 
e agravar casos de depressão. A psicóloga Daniela Bernardes, do Residencial Club Leger, 
instituição dedicada ao atendimento e acolhimento desta faixa etária, dá algumas dicas 
para superar esse período penoso sem aprofundar complicações emocionais. 
 
“Os jogos de mesa e dominós, muitos esquecidos nas gavetas empoeiradas de casa, 
podem ajudar muito na tarefa de distração. São atividades que contém linguagens 
conhecidas por seus pais e avós e uma forma de ‘conversa’ possível para além dos 
noticiários. A propósito, regular esse dispositivo é extremamente saudável, para evitar 
ansiedade desnecessária. O momento é de consciência e responsabilidade, mas não de 
alarmes”, explica Daniela. 
 



Falar de casos passados, junto a fotos de álbuns, pode ser uma forma de trazer aos idosos 
a importância de sua história e fazer com que se recordem de momentos felizes. Tudo isso 
pode ser compartilhado também de forma virtual. 
 
“Essa atividade ajuda a dar um sentido positivo às experiências deles e retoma sua 
importância na vida de cada membro familiar”, diz. 
Resgatar filmes antigos, sugerindo títulos, caso eles não estejam no mesmo ambiente dos 
demais parentes, pode ajudar a aliviar o sentido de afastamento, além de ser um poderoso 
método de distração e divertimento. 
 
“Também são vitais as ligações ao longo do dia para aqueles que estejam distantes. Neste 
caso, devamos fazê-los se sentirem seguros, reforçando que esse período difícil é algo 
passageiro, mas que requer cuidados”, acrescenta. 
 
A psicóloga do Residencial Cllub Leger salienta ser natural a sensações de tristeza e 
desorganização de todos, não apenas dos idosos, diante de uma necessidade de 
reprogramar a vida de maneira tão abrupta. 
 
“Faz parte de nosso mecanismo psíquico acomodar-se cada um a seu modo, por vezes 
desenvolvendo a tristeza e a angústia. As estratégias que consideramos tendem a ser uma 
forma de alívio desses mecanismos, até que cada um internamente encontre sua forma de 
enfrentamento, cada um tem seu tempo para isso”. 
 
A psicóloga cita um trecho de um poema de Mário Quintana, que diz: "A arte de viver é 
simplesmente a arte de conviver... Simplesmente, disse eu? Mas como é difícil!". 
 
“Temos de aprender com os desafios, para que que todos possamos sair melhores de tudo 
isso. Será que essa "parada obrigatória" não quer nos dizer alguma coisa em relação à 
forma com que estamos tratando nossos idosos”, analisa. 
 
 

Saiba os perigos da ingestão de chocolate por pets 
 

 
 
Chocolate é um item muito comum e apreciado nos lares brasileiros. Porém, às famílias 
que possuem cães e gatos, é preciso atenção para que os pets não consumam a guloseima. 
Isso porque o chocolate possui substância tóxica aos peludos, que pode provocar quadros 
graves e comprometer a vida dos animais. 
 



Conforme explica a médica-veterinária Carolina Filippos, da Comissão Técnica de Clínicos 
de Pequenos Animais (CTCPA) do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado 
de São Paulo (CRMV-SP), o cacau contém teobromina e cafeína, substâncias com alto 
poder estimulador que representam risco aos pets. “A teobromina é a mais tóxica e pode 
permanecer até seis dias no organismo do animal, causando vômito, diarreia, febre, 
convulsão e, em casos mais graves, pode haver coma e óbito.” 
 
Filhotes, idosos e raças pequenas podem ter complicações 
Quanto mais elevado o teor de cacau no chocolate, mais tóxico ele é para os animais, 
observa a médica-veterinária. Segundo ela, os pets idosos, filhotes e de raças de pequeno 
porte são os mais vulneráveis aos riscos de intoxicação. 
“Para um animal de dois quilos, por exemplo, uma barra de 100 gramas de chocolate pode 
ser letal", diz Carolina. Mesmo o chocolate branco, feito de manteiga de cacau, é item 
proibido, pois também possui níveis de teobromina, além de grande quantidade de gordura, 
que pode causar gastroenterite. 
 
Prevenção: informe a família sobre os riscos 
Portanto, os tutores não podem baixar a guarda com os ovos, bombons e outros itens feitos 
de chocolate. “O odor ou mesmo a embalagem podem atrair os animais, que não medirão 
esforços para conseguirem farejar e ingerir o chocolate”, alerta o médico-veterinário Yves 
Miceli de Carvalho, presidente da Comissão Técnica de Nutrição Animal (CTNA) do CRMV-
SP. 
 
Os profissionais orientam que todos os membros da família, inclusive as crianças, fiquem 
atentos para não deixarem pedaços e sobras de chocolate sobre a mesa para recolherem 
rapidamente caso caia uma quantidade, mesmo que pequena, no chão. 
 
Se houver ingestão, o que fazer? 
Em caso de ingestão acidental do chocolate, os sintomas não serão imediatos. Eles 
poderão iniciar após seis a 12 horas. “Nestes casos, o animal deve ser levado o quanto 
antes a uma clínica médica-veterinária, para o atendimento adequado”, recomenda 
Carvalho. 
 
Uma das reações é a hemorragia intestinal. O tutor pode perceber o problema com a 
ocorrência de sintomas como vômito, diarreia com sangue fresco e diminuição do apetite. 
"O tratamento de suporte deve ser realizado de acordo com os sintomas apresentados. Se 
a ingestão for recente, é indicada a indução do vômito e até lavagem estomacal. Mas os 
procedimentos devem ser feitos por um médico-veterinário", explica Carolina. 
 
Outros alimentos tóxicos 
Além do chocolate, outros produtos também integram a lista de alimentos proibidos para os 
animais. Tenha muito cuidado ao manusear temperos como alho e cebola. Eles afetam as 
hemácias dos animais e podem gerar sérias complicações, se ingeridos em grande 
quantidade. 
 
O presidente da CTNA/CRMV-SP aconselha ainda não oferecer frutas como uva e abacate. 
“Eles têm elementos tóxicos e causam vômitos, diarreias e problemas respiratórios”, afirma 
Carvalho. 
 
O peixe é um alimento que pode ser consumido pelos animais, entretanto, em pequenas 
quantidades, desde que esteja cozido, sem espinhas e sem temperos ou condimentos. 



Porém, os tutores evitem compartilhar seus alimentos com os pets. "O ideal é restringir aos 
nossos pets aqueles alimentos que foram realmente feitos para eles”, orienta Carolina. 
 
 

Três dicas para higienizar o sofá em casa 
 

 
 
Com mais tempo dentro de casa, o sofá se tornou novamente um protagonista para muitas 
famílias. Além de ser um importante item decorativo, ele deve ser confortável e 
principalmente limpo. A proliferação dos ácaros e micro-organismos, responsáveis por 
causar diversas doenças alérgicas como rinite, asma alérgica e dermatite atópica, também 
é uma questão. Por se alimentarem de escamas de pele humana e de animais, essa praga 
doméstica costuma habitar camas, sofás, tapetes e cortinas. 
 
Bianca Amaral, diretora da startup brasileira de soluções de manutenção de casa e 
automóveis, a TempoTem, explica que caso o morador tenha animais, crianças ou um 
histórico alérgico, é recomendado uma higienização profunda com um profissional a cada 
seis meses. “Mesmo seguindo as recomendações, uma limpeza profunda é necessária para 
eliminar as sujeiras que não são visíveis e também outras manchas, assim como a poeira 
que estiver impregnada na trama do tecido”, explica.  Mas algumas atitudes podem deixar 
o sofá com cara de novo. 
 
Retire toda a poeira 
A melhor e principal forma de limpar tanto os sofás, como os colchões, travesseiros, 
cortinas, tapetes ou carpetes é retirar toda a poeira com a ajuda de um aspirador de pó. As 
partículas de poeira, assim como os ácaros, não podem ser vistas a olho nu, por isso, criar 
uma rotina de aspiração é uma forma eficaz para manter tudo limpo. 
 
Tipos de limpeza 
Há dois principais tipos de limpeza: a seco e a lavagem normal. Com a chegada do outono, 
Bianca Amaral explica que o cuidado com a quantidade de água utilizada deve ser 
redobrado. “A lavagem à seco depende de um aparelho profissional, mas para quem faz 
em casa, deve ter cuidado rigoroso com a secagem. Um ambiente com umidade acima de 
60% favorece a proliferação de ácaros e micro-organismos. A umidade pode ser ainda pior 
do que a sujeira!”. 
 
 



Produtos Proibidos 
Utilizar produtos com cloro, sabão em pó, coco ou água sanitária podem danificar o tecido 
do sofá de maneira permanente, por isso, ao optar por receitas caseiras, é bom ficar de 
olho nos produtos indicados. A especialista afirma que é normal ficar inseguro com tantas 
receitas disponíveis na internet, mas que na dúvida, o melhor é optar pelo detergente líquido 
neutro ou um produto que seja específico para estofado. “Antes da limpeza, é preciso 
identificar o tecido e qual técnica e produto é mais indicado”, conta Bianca. 
 
Por fim, é possível também adotar alguns hábitos para manter o sofá limpo por mais tempo: 
evitar colocar calçados sujos e animais de estimação no móvel, utilizar uma capa protetora, 
não fazer refeições sentado ou realizar uma impermeabilização, serviço que consiste na 
aplicação de um produto que protege as fibras do tecido, criando uma camada protetora 
contra líquidos e sujeira. O processo de impermeabilização só pode ser feito por um 
profissional e após uma higienização profunda. 
 
 

Treino em casa requer cuidados com lesões e foco nos objetivos 
físicos certos 

 

 
 
Nesse período de quarentena, é importante manter o foco nos treinos, mas também é 
imprescindível estabelecer objetivos claros e tomar alguns cuidados para que os resultados 
no corpo sejam eficazes. Confira 5 dicas para potencializar os resultados dos exercícios 
físicos domésticos, listadas por Júlio César Chaves, coordenador técnico da AYO Fitness 
Club, profissional de educação física e mestre em Ciências Médicas. 
 
1 - Estabeleça uma rotina 
Para manter os objetivos nos exercícios domésticos, é importante criar uma rotina. É 
fundamental que a pessoa estabeleça um horário de treinamento. Por exemplo, após o café 
da manhã, antes do lanche da tarde ou antes do jantar. Dessa forma, o corpo se adapta e 
se desenvolve com a prática da atividade física. O ideal é que se façam atividades físicas 
pelo menos três vezes na semana e de forma alternadas. 
 
2 - Prepare a musculatura e evite lesões 
Uma boa sugestão para reduzir a possibilidade de lesões nos exercícios físicos é preparar 
a musculatura antes da prática. Você pode fazer isso se aquecendo, por meio de 
alongamentos, movimentos balísticos e alguns polichinelos. Com a musculatura aquecida, 
há uma menor possibilidade de lesões por estiramento, por exemplo. 
 
 
 



3 - Potencialize os resultados 
Um fator que pode potencializar os resultados em casa é observar a amplitude do 
movimento: quanto maior a amplitude, maior a quantidade de fibras musculares recrutadas 
e, assim, seus resultados serão potencializados. 
 
4 - Faça exercícios multiarticulares 
Faça exercícios que envolvam mais de uma articulação, que mexem com grande parte do 
corpo, da musculatura, como agachamentos e apoio de frente. Além disso, use os membros 
inferiores como aliados. Um bom treino de agachamentos e de passadas pode ter um gasto 
energético bem acentuado, potencializando o aumento do metabolismo e queima de 
gordura. 
 
6 - Cuidado com o tempo de treino 
O treino em casa não deve ser muito extenuante. Exercícios de intensidade 
moderada/elevada com menor tempo têm resultados satisfatórios. Cuidado também no 
intervalo entre a séries para não demorar demais, ficar conversando no celular. Deve-se ter 
atenção máxima no exercício para potencializar os resultados. Dar um intervalo longo entre 
as sessões pode reduzir a intensidade do exercício e, consequentemente, seus resultados. 
 
 

Panna cotta: aprenda a fazer o doce do filme O Poço 
 

 
 
Um dos filmes mais assistidos do país durante a quarentena é o espanhol O Poço, no qual 
a vida em isolamento e com restrições na alimentação movimentam a história. O ponto alto 
do filme acontece em torno de uma sobremesa italiana chamada Panna Cotta, uma mistura 
leve e saborosa de nata de leite, açúcar e especiarias, geralmente servida com compotas 
ou geleias. 
 
O chef curitibano Henrique Campos, que atua à frente da Figurate Focacceria Italiana, 
passou um período na Itália e pode conferir de perto o sucesso da sobremesa. “A Panna 
Cotta é muito tradicional e faz parte da rotina alimentar, cultural e social dos italianos. É 
uma receita simples, mas com muito sabor. Não à toa conquistou o mundo”, conta. 
 
Com a repercussão do filme, a Panna Cotta ficou ainda mais famosa e o chef compartilha 
uma receita deliciosa para fazer em casa, com geleia de morango: 



 
Ingredientes: 
300g creme de leite fresco 
50g de leite 
28g de açúcar 
3g de gelatina em pó neutra 
Raspas de limão 
Essência de baunilha 
 
Para a calda: 
Uma bandeja de morango 
60g de açúcar 
70ml de vinho branco ou espumante 
 
Modo de preparo: 
Lave e corte os morangos em quatro e separe em uma panela. Junte o açúcar e leve ao 
fogo baixo, mexendo sempre. Quando o açúcar derreter, junte o vinho e deixe cozinhar em 
fogo baixo por 30 ou 40 minutos, ou até atingir uma consistência de geleia cremosa. Em 
outra panela, misture o leite, o creme de leite e o açúcar. Leve ao fogo. Mexa e adicione as 
raspas de limão e a baunilha. Misture. Assim que levantar fervura, retire do fogo e deixe 
descansar por 5 minutos. Em um pote separado, hidrate a gelatina em pó com um pouco 
de água. Misture e despeje sobre a mistura do creme de leite. Despeje em pequenos potes 
e leve à geladeira por 12h. Sirva gelado com a calda por cima. 
 
Conheça o cardápio completo da Figurate Focacceria Italiana no 
https://www.instagram.com/figuratefocaccia/ 
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