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Aviso Legal
Este e-book foi escrito com um fim meramente informativo. Foram
tomadas todas as diligências no sentido de fazer deste e-book o
mais completo e preciso possível. No entanto, é possível que
existam erros tipográficos ou de conteúdo. Além disso, este ebook oferece apenas a informação que está disponível à data da
publicação. Assim sendo, este e-books deve ser usado como um
guia — não como como fonte principal.
O propósito deste e-book é educar. A autora e a editora não
garantem que a informação contida neste e-book esteja totalmente
completa e não serão responsáveis por quaisquer erros ou
omissões. A autora e a editora não terão qualquer
responsabilidade perante qualquer pessoa ou entidade
relativamente a qualquer perda ou dano causado ou alegadamente
causado direta ou indiretamente por este e-book.

Dicas de Produtividade para o
Empreendedor que trabalha em Casa
Trabalhar a partir de casa pode parecer um luxo, e é, se tiver uma
orientação clara de como fazer o seu trabalho sem deixar que os
prazeres da sua casa se interponham no caminho. Já todos
ouvimos a expressão «não misturar negócios com prazer». Este
artigo mostrar-lhe-á como trabalhar a partir de casa o pode fazer
relaxar no seu trabalho e dá-lhe cinco dicas de produtividade para
o proprietário do negócio.
1. Programe o seu tempo

Trabalhar a partir de casa pode fazer com que perca o foco muito
rapidamente, especialmente quando é o seu próprio patrão. Sem
pressa, sem responder a ninguém; que liberdade, não é? Não
adote esta mentalidade. Faça uma lista de afazeres para cada dia
com antecedência e dê o seu melhor para a cumprir. Acordar cedo,
a uma hora definida e realizar as tarefas essenciais é a maneira
perfeita de se colocar num estado de espírito de trabalho. Lembrese: não é um monopólio.
2. Personalize a sua casa

Não há lugar melhor do que a sua casa, a zona onde descontrai e
relaxa no clímax do dia, não é? Esta é a verdade. Não deve
portanto ver a sua casa como um lar, mas sim como um local de
trabalho. Tente assegurar um lugar dentro da sua casa e
personalize-o de modo a parecer-se com um escritório.
Pode também fazer uso de um quarto extra, se tiver, ou tirar as
coisas da cave, desde que se afaste da tentação que os prazeres
do entretenimento oferecem. E lembre-se de se comportar como
se estivesse num trabalho normal. Vista-se para ir trabalhar,
chegue ao trabalho a horas e mantenha uma agenda.
3. Seja orientado para o dinheiro

Pode estar a perguntar-se qual o motivo deste conselho para ser
orientado para o dinheiro, quando o objetivo principal do trabalho é
precisamente ganhar dinheiro. Não é raro ouvir as pessoas
dizerem que mal podem esperar para sair do trabalho; é como se
estivessem presas.
Mas não deve fazer isto, especialmente porque não há ninguém
a supervisioná-lo. Tente sempre ganhar cada vez mais dinheiro, e
cada vez que fizer mais algum, sentirá que o trabalho
compensou.
Deste modo, não relaxará no trabalho. E desenvolva uma paixão
pelo trabalho para não se sentir um prisioneiro.
4. Faça um acordo com a sua família

Enquanto estiver a trabalhar em casa, terá muita interação com a
sua família. Tente no entanto fazê-los compreender que está num
trabalho «real», apesar de estar em casa. Eles têm de respeitar o
seu tempo. Mas talvez sejam crianças que não conseguem
simplesmente compreender isto. Neste caso, tente arranjar-lhes
uma ama para desviar as atenções de si.
5. Permita-se algum tempo livre
Nem só de trabalho vive o homem. Tire algum tempo livre para
descansar a mente e para limpar a cabeça, para que possa retomar
o seu trabalho com energia renovada. Desta forma, oferecerá
melhores serviços, fazendo com que os seus clientes se sintam
mais satisfeitos e fortalecerá a sua reputação. A última coisa que
quer é sofrer um burn out.
Experimente estas cinco dicas de produtividade para o proprietário
do negócio em casa e veja o seu negócio melhorar.
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