
As cafeteiras no home office
Como esses utensílios têm sido essenciais no trabalho remoto

O home office se tornou uma modalidade de trabalho muito comum em 2021. Isso
porque, com a pandemia e a necessidade do isolamento social, as empresas
precisaram encontrar algum modo de se manterem em atividade sem colocar em
risco a saúde de seus colaboradores. Em decorrência disso, muitas mudanças
aconteceram dentro dos lares. Uma delas foi a necessidade que surgiu aos
empregados de  se adaptar ao trabalho remoto.

Nessa adaptação, além de mudanças no cenário de trabalho, como compras a uma
mesa adequada e a uma cadeira ergonômica, um velho conhecido que se tornou
frequente no trabalho remoto foi o café. Isso porque, além de saboroso e de todo o
contexto histórico-cultural que coloca o café como a bebida favorita dos brasileiros,
ele também é um grande aliado quando o assunto é concentração e produtividade.

Desse modo, principalmente visando um cenário que conta com inúmeras
distrações, no home office, o café é uma bebida indispensável. Cercados de
afazeres domésticos, como o cuidado com os filhos ou ainda outras atividades, os
profissionais que estão em isolamento devem conseguir ter foco na função que deve
ser desempenhada, e é aí que o café entra, dado que a bebida tem função
estimulante que ajuda a nos mantermos focados e produtivos.

Isso ocorre, porque, ao contato da cafeína com o nosso organismo, o nosso sistema
nervoso central fica em estado de alerta, o que ocasiona na súbita melhora da
nossa concentração, produtividade e foco. Além de melhorar a nossa atividade
mental, o café ainda tem propriedades que auxiliam na diminuição das tensões
corporais. Por isso, no home office, momento carregado de problemas que afetam o
nosso corpo, é inevitável o consumo da bebida.

Além disso, vale ressaltar que, por mais individual que pareça o trabalho remoto,
para uma boa qualidade no serviço, é essencial que se mantenha funções em
grupo. Atualmente feitas por meio de chamadas de vídeo, as reuniões entre colegas
de equipe são fundamentais para o auxílio no trabalho. Todavia, apesar da sua
importância, esses momentos em grupo podem ser recheados de discussões e
outros problemas. Com isso em mente, de acordo com uma pesquisa publicada pelo
Journal of Psychopharmacology, indivíduos que tomam uma xícara de café antes do
encontro em equipe, tendem a trabalhar melhor em grupo.

A partir disso, com tantos benefícios, o café tem se mostrado cada vez mais
presente em tempos de pandemia. Assim, logo, tendo em vista que o home office é
um modo de trabalho que concentra em pouco tempo muitas funções, já que reúne
atividades profissionais e pessoais, muitas pessoas, para o preparo de café ser
mais otimizado e não perder a qualidade, têm optado pela compra de cafeteiras.



Em um estudo feito pela consultoria Gfk, a procura por cafeteiras na pandemia teve
um aumento de 86%. Já que estão em casa e o home office tem ganhado um
grande número de adeptos cada vez mais, as cafeterias se tornaram
eletrodomésticos essenciais no trabalho remoto. Assim, esses utensílios se
tornaram parte do escritório e da mesa de trabalho.

No entanto, por ter muitos modelos circulando pelo país, escolher a cafeteira ideal
para a realidade de cada escritório pode ser difícil, já que leva em conta as
necessidades e desejos de cada usuário. Segundo Diego Barros, barista,
empresário, colunista do site ReviewCafé e apaixonado por café, “definir qual
cafeteria fará parte do seu dia a dia pode parecer uma tarefa simples. Todavia, nos
momentos de pressa ou naqueles de apreciar, enfim, a bebida, a escolha do eletro
certo fará diferença”.

Com isso em vista, o ReviewCafé é um site especializado em análises dos mais
variados tipos de cafeterias. Desse modo, o maior site voltado para reviews de
qualidade de eletrodomésticos e ainda do fruto propriamente dito, auxilia centenas
de usuários todos os dias a decidirem sobre as máquinas perfeitas para o seu
cotidiano. Italiana, Expresso ou de Cápsula? O ReviewCafé ajuda você a definir
qual a melhor cafeteria para o seu dia a dia com base em informações reais e
avaliações dos próprios consumidores.

Para mais informações, acesse https://reviewcafe.com.br/
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