
 

COMO GERENCIAR EQUIPES EM HOME OFFICE 

Questões a resolver

soft skills a
lick Away

Perfil do Gestor em Home Office

 

Material de 
preparação antes

de cada sessão
online

Retorno na Implementação Opcional
sob demanda

brasil@dynargie.com www.dynargie.com/br

Coaching

Nano-aprendizado

mi
ndpa l

Como me 
adaptar à nova 

realidade de gerenciar 
minha equipe 
remotamente?

Solidão e isolamento social

Desconforto em se comunicar online

Dificuldade em transmitir e interpretar 
linguagem não verbal

Preocupação se o pessoal está 
engajado e sente que é parte da 

equipe

Dúvidas se a equipe está 
fazendo o trabalho e 

entregará as demandas 
a tempo

Comunicação eficaz 
com a equipe 

em home office 
para manter 
motivação e 

engajamento para 
alcançar 

os objetivos

pontos de dor
re

su
lta

do
s

Conteúdos do programa

Sessão 2Sessão 1

Artigos com 
curadoria regular

Ferramentas do Gestor em Home Office
Parte 1

Ferramentas do Gestor em Home Office
Parte 2Perfil do Gestor em Home Office

Habilidades de Comunicação Online

Quais são as qualidades de um gestor 
que está liderando a equipe 

remotamente

Quais as diferenças entre gerenciar 
pessoas presencialmente e 

remotamente

Que atitudes é preciso ter ao liderar a 
equipe remotamente 

Como monitorar tarefas (OKR)

Como motivar a equipe para alcançar os 
objetivos

Como dar e receber feedback 
trabalhando remotamente

Como promover engajamento da equipe 
trabalhando remotamente

Como ser assertivo com a equipe para 
garantir que os resultados sejam 

alcançados

Como mostrar empatia e coragem 
liderando remotamente 

Como alimentar o espírito de equipe em 
um ambiente de home office

Comunicação clara e efetiva em um 
ambiente de home office

Comunicar os objetivos claramente e 
monitorar o trabalho da equipe para 

garantir que as demandas sejam 
entregues a tempo

Projetar uma atitude positiva através de 
linguagem verbal e não verbal

Metodologia de Entrega - Treinamento remoto

Antes Sessão 1 + Sessão 2 Depois

Quiz e 
Questionários

Role plays online

Feedback online

Acompanhamento
Plano de ação

D PLATFORM

Duração do workshop
8 horas 

Abertura, 
Apresentações e Regras


