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Crie espaços de 
trabalho pensando 
nas pessoas 

que os usam

As pessoas desejam conexão,

conforto, flexibilidade e inclusão. 
Quando essas necessidades são 
atendidas, a produtividade aumenta.



Crie oportunidades de colaboração 
em todos os espaços.

Reuniões

equitativas


de qualquer 

lugar 

Transforme 
todos os 
espaços em 
estações de 
trabalho 
EQUIPADAS.


Espaços
DE CONVIVÊNCIA

dos funcionários dizem que 
o escritório é importante 
para colaborar com os 
membros da equipe e 
construir relacionamentos4

Os espaços de convivência estão 
repletos de energia.



Eles incentivam a colaboração 
em grupo e o senso de 
comunidade, além de tornarem  
o trabalho mais gratificante e 
muito mais divertido.

87%

ESPAÇOS
sociais

dos funcionários iriam mais 
ao escritório se soubessem 
que os membros de sua 
equipe estariam lá4

Espaços informais para 
colaboração, interação  
e encontros virtuais. 



Locais para criar laços, 
construir relacionamentos  
e fazer com que o 
deslocamento até o escritório 
valha a pena. 


73%

SALAS
pequenas

das videoconferências serão 
realizadas em salas pequenas 
até 20235


das reuniões de negócios são 
realizadas com 2 a 4 pessoas6

Em salas pequenas, as equipes menores usam salas privadas 
para colaborarem de maneira espontânea. Espaços flexíveis 

e informais para reuniões por vídeo.


77% 73%

Espaços
criativos

das pessoas dizem que as 
reuniões virtuais aumentam 
a inclusão e a participação7

Espaços abertos de 
interação para gerar ideias 
e promover o fluxo de 
criatividade livremente.



Com ferramentas 
audiovisuais, mais pessoas 
contribuem e compartilham 
mais ideias nas reuniões.

72%

Espaços

para 
concentração

das pessoas valorizam  
salas individuais para  
se concentrarem em  
reuniões híbridas2 

Locais privados para fazer 
realizar videochamadas,  
se concentrar e relaxar. 



Alguns momentos exigem 
profunda reflexão, e um pouco 
de privacidade pode ajudar.

62  %

ESCRITÓRIOS

EM CASA

executivos planejam 
implantar um modelo 
híbrido com diferentes 
níveis de trabalho remoto3

pessoas acreditam que falta 
pelo menos um equipamento 
na configuração do escritório 
em casa3

Disponibilize aos funcionários as ferramentas para 
tornar o escritório remoto um espaço de trabalho 
produtivo e agradável.



Facilite o trabalho remoto para eles.

1  3 a cada  3  4a cada   

TODAS AS SALAS, 
TODOS OS ESPAÇOS.


Porque o trabalho 
acontece em 
qualquer lugar  
e em todo lugar.  

pessoas querem trabalhar no escritório 
entre 2 e 3 dias dias por semana¹

das pessoas acham importante ter 
espaços híbridos de colaboração²
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A conexão humana deve ser o princípio 
básico do design DOS ESPAÇOS DE TRABALHO.

O NOVO 
ESCRITÓRIO
O escritório evoluiu. 



Ele passou a ser mais do que apenas um 
lugar para trabalhar. 



Agora é um ecossistema de espaços físicos 
e digitais que usam a tecnologia para 
ajudar os funcionários a se conectarem  
e serem mais produtivos.



Também é uma junção de espaços que 
estimulam a criatividade, a colaboração  
e a comunidade.



Como criar um novo ambiente de 
trabalho? Abrace a mudança e crie os 
espaços pensando nas pessoas.

Um local para as pessoas 
trabalharem juntas.

O espaço de 
trabalho

reinventado
Novas ideias para espaços de trabalho mais agradáveis

https://www.gallup.com/workplace/390632/future-hybrid-work-key-questions-answered-data.aspx
https://www.steelcase.com/hybrid-work-global-report/
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/business-transformation/library/covid-19-us-remote-work-survey.html
https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/
https://www.frost.com/news/press-releases/video-conferencing-devices-to-grow-six-times-by-2025-finds-frost-sullivan/
https://www.frost.com/news/press-releases/video-conferencing-devices-to-grow-six-times-by-2025-finds-frost-sullivan/
https://www.frost.com/news/press-releases/video-conferencing-devices-to-grow-six-times-by-2025-finds-frost-sullivan/
https://impact.economist.com/projects/make-hybrid-human/2021-global-survey-report/
http://logitech.com/room-solutions

