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Aviso Legal
 
 

Este e-book foi escrito apenas para fins informativos. Todos os
esforços foram feitos para tornar este e-book o mais completo e
preciso possível. No entanto, podem haver erros de tipografia ou
conteúdo. Além disso, esse e-book fornece informações que
estavam disponíveis até a data de publicação. Portanto, este e-
book deve ser usado como um guia - não como fonte definitiva.

 
 

O objetivo deste e-book é educar. O autor e o editor não garantem
que as informações contidas neste e-book estejam totalmente
completas e não devem ser responsabilizados por quaisquer erros
ou omissões. O autor e o editor não terão qualquer
responsabilidade ou obrigação perante qualquer pessoa ou
entidade em relação a qualquer perda ou dano causado ou
alegadamente causado direta ou indiretamente por este e-book.



Dicas de Produtividade para o
 

Empresário Home-Based
 
 
 
 

Trabalhar de casa pode parecer um luxo, e é, se você tiver uma
orientação clara de como fazer seu trabalho sem deixar os
prazeres de sua casa atrapalharem. Todos já ouviram falar do
ditado “não misture negócios com prazer”, certo. Este artigo irá lhe
mostrar como trabalhar de casa pode fazê-lo relaxar no seu
trabalho e dar-lhe cinco dicas de produtividade para o
empreendedor de negócios em casa.

 
1. Agende Seu Tempo

 
 
 

Trabalhar de casa pode fazer você se desconcentrar muito
rapidamente, especialmente porque você é seu próprio chefe. Sem
pressa, sem precisar dar respostas a ninguém, quanta liberdade,
não é? Não coloque essa mentalidade na sua cabeça. Faça uma
lista de tarefas para todos os dias com antecedência e dê o seu
melhor para cumpri-la. Acordar cedo de manhã em um horário
definido e realizar as tarefas essenciais é uma maneira perfeita
para entrar no clima de trabalho. Lembre-se, você não é um
monopólio.

 
 
2. Personalize Sua Casa

 
 
 



Não há lugar melhor do que nossa casa, a área onde você se
acalma e relaxa no clímax do dia, certo? Essa é a verdade, e
como tal, você não deve ver sua casa como um lar, mas como um
local de trabalho. Tente reservar um lugar dentro de sua casa
e o personalize para se parecer com um escritório. Além do mais,
você pode fazer uso de um dos



quartos extras, se houver, ou limpar o porão, desde que esteja
longe dos prazeres tentadores, como os do conjunto de
entretenimento. Além disso, comporte-se como as pessoas em
trabalhos comuns se comportam. Vista-se para o trabalho,
chegue ao seu “escritório” a tempo e tenha um cronograma de
quando fazer o quê.

 
 
3. Seja Orientado Por Dinheiro

 
 
 

Você pode estar se perguntando por que eu o aconselharia a ser
orientado pelo dinheiro quando o principal objetivo do trabalho é
obter dinheiro. Não é incomum ouvir
as pessoas falando sobre como não podem esperar para sair do
trabalho; é como se elas estivessem presas. Esse não deve ser o
caso para você, especialmente porque não há ninguém o
supervisionando. Tenha a intenção de ganhar cada vez mais
dinheiro, e cada vez que você ganhar um pouco mais, você vai
sentir que o trabalho valeu a pena,
e assim, você não vai relaxar no trabalho. Inclusive, desenvolva
uma paixão pelo trabalho para não se sentir como um prisioneiro.

 
 
4. Faça Um Acordo com Sua Família

 
 
 

Enquanto você estiver trabalhando em casa, você terá muita
interação com sua família. No entanto, tente fazê-los entender que
você está em um trabalho “real”, mesmo que seja de casa. Eles
devem respeitar seu tempo. Há, no entanto, talvez as crianças que



simplesmente não conseguem entender isso. Nesse caso, tente
contratar uma babá para distrair a atenção delas de você.

 
 
5. Dê A Si Mesmo Um Tempo de Folga



Muito trabalho e pouca diversão deixa o mundo sem graça. Tire um
tempo para refrescar sua cabeça e clarear sua mente para que
você possa retomar seu trabalho com energia reabastecida. Dessa
forma, você oferecerá melhores serviços, fazendo com que seus
clientes se sintam mais satisfeitos e construam sua reputação. A
última coisa que você quer é se queimar.

 
 

Experimente estas cinco dicas de produtividade para o
empreendedor de negócios em casa e veja seu projeto melhorar.
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