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Três estratégias arquitetônicas 
para o contexto atual e futuro

Giselle Dziura (*)

A saúde foi o pivô deste movimen-
to de mudança, que já era um 
caminho sem volta, pois fatores 

como estresse, ansiedade, transtornos 
mentais, psíquicos e comportamentais 
já assolavam os espaços de trabalho 
antes do advento da pandemia. E aliado 
à saúde, o edifício se relaciona direta-
mente, pois é a conexão direta com 
estímulos que o espaço provoca, seja 
pelo ar que respiramos, pelos materiais 
empregados, pela iluminação e venti-
lação, sistemas de resíduos, ruídos, e 
outros tantos aspectos que influenciam 
a vida dos colaboradores. Entendo que 
os espaços arquitetônicos são o cenário 
onde as empresas atuam, as pessoas 
realizam as atividades, as máquinas 
e equipamentos estão instalados, os 
fluxos operacionais acontecem, os 
recursos são atribuídos, entre outros.

Em virtude da necessidade de enfren-
tar este momento ímpar, apresento três 
estratégias que podem ajudar as empre-
sas e incrementar os espaços físicos.

Espaços de trabalho inteligentes 
(Smart Workplaces)

Os Smart Workplaces são espaços 
flexíveis, híbridos e interativos. Abrir a 
possibilidade de trabalhar 3x2 ou 4x1, 
por exemplo, possibilita que sejam 
liberados espaços físicos abertos, favo-
recendo o distanciamento das pessoas.  
Trabalhar três dias em casa e dois dias 
no escritório, por exemplo, é uma das 
possibilidades que o trabalho remoto 
permite, desde que a tecnologia e a 
segurança remota atendam às necessi-
dades. Espaços de coworking deixam de 
ser somente destinados para startups e 
adentram as empresas. Mobiliários ati-
vos e despersonalizados ganham força.

Layouts que favorecem a circulação 
e movimento corporal são estratégias 
significativas. Assim, os projetos arqui-
tetônicos dos espaços físicos devem 
ter projeto especial para considerar as 
necessidades de acordo com a cultura 
e política organizacionais, seja no am-
biente corporativo, seja no home office.

Espaços de trabalho sau-
dáveis [Health Works-
paces]

Rever e adaptar todos os 
espaços arquitetônicos para 
que atendam às questões 
sanitárias é uma das pre-
missas. E para isso, devem 
ser consideradas questões 
como distanciamento social, 
escolha e adequação de 
materiais, considerações 
sobre a ventilação, iluminação, conforto 
higrotérmico, acústico, visual e olfativo.

Conforme pesquisa do International 
Stress Management Association, o 
estresse representou 45% de todos os 
dias de trabalho perdidos por proble-
mas de saúde.  E, consequentemente, 
essa condição acaba impactando na sua 
produtividade. Somada à questão de 
mudanças atuais devido à pandemia, os 
espaços arquitetônicos requerem um 
funcionamento cada vez mais saudável.

Espaços corporativos sustentáveis 
(Sustainable Workplaces)

Os recursos ambientais utilizados em 
uma empresa referem-se à minimiza-
ção do uso energético, a preservação 
dos recursos como água, à redução de 
resíduos, entre outros. Sobre a gestão 
patrimonial busca-se a durabilidade, 
facilidade de manutenção, flexibili-
dade, adaptabilidade e redução de 
custos com limpeza e manutenção. 
Por conforto, saúde e bem-estar, os 
espaços corporativos devem otimizar 
os insumos solares, vento e umidade 
para garantir condições de qualidade 
para os usuários em períodos frios 
e quentes, estudo de viabilidade de 
equipamentos e sistemas, biofilia, e 
outras estratégias, a fim de atender às 
premissas da arquitetura bioblimática. 

Além disso, os espaços 
devem ser sensíveis aos 
ruídos internos e externos, 
permitir acesso à luz do dia 
e vista ao exterior, dispor de 
um nível de iluminação arti-
ficial conforme NBR ABNT 
NBR ISO/CIE 8995-1:2013, 
garantir uma ventilação efi-
caz sem odores prejudiciais, 
entre outros.

À medida que o trabalho for retor-
nando, é preciso que as empresas 
melhorem a capacidade de combater 
o vírus, assim como a qualidade dos 
espaços físicos.

Pensando em tudo que estamos vi-
vendo, encorajar e engajar o cuidado 
integral com a saúde do colaborador 
deve fazer parte de um plano entre 
colaborador e gestor.

A arquitetura e o design de interiores 
ganham cada vez mais importância 
não somente porque aumentou o tele 
trabalho ou home office, mas também 
porque há uma necessidade em solucio-
nar questões sobre saúde, segurança, 
tecnologias nos espaços corporativos 
como um todo. E, portanto, se pensa 
arquitetura integrada à gestão.

Somar a interatividade, a internet e as 
tecnologias pode aumentar a inteligên-
cia das coisas, favorecendo a dinâmica 
dos espaços e sistemas mais saudáveis.

E você, está preparado para a nova 
realidade dos espaços corporativos 
saudáveis?

(*) É Arquiteta e Urbanista, doutora em Arquitetura e 
coordenadora dos cursos de pós-graduação 

em Arquitetura do Centro Universitário 
Internacional Uninter.
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Uma nota 
acima do tom

Basta apurar os 
sentidos para perceber 
que há uma nota 
acima do tom na 
orquestração da 
política. 

O presidente da Re-
pública tem se com-
portado como um 

incontrolável rebelde no 
uso da liturgia da expres-
são. Todos os dias recita 
substantivos ácidos e ad-
jetivos ferinos para animar 
suas galeras e atacar adver-
sários. Magistrados, de alto 
coturno, incluindo os que 
carregam grande bagagem 
no acervo do Direito, extra-
vasam a linguagem peculiar 
dos juízes, abrindo polêmi-
ca na frente institucional. 

Dos políticos, então, tan-
to dos bastiões de defesa do 
governo quanto das hostes 
de oposição, o tiroteio 
do palanque virtual não 
arrefeceu como seria de 
esperar nesses tempos de 
encolhimento pandêmico.

A conclusão a que se 
pode chegar sinaliza para 
uma sobrecarga de energia 
acumulada, como se o alvo 
dos tiros não fosse a danada 
da Covid-19 e sim os inter-
locutores e protagonistas 
que agem nas esferas das 
nossas instituições. 

Até os generais que, em 
tempos idos, sob o escudo 
da hierarquia e da discipli-
na, eram comedidos no uso 
do verbo, extrapolam os 
limites de sua linguagem. 
É razoável pensar que esses 
comportamentos venham a 
oxigenar nossa democracia 
ante a hipótese de que o 
franco debate desperta 
a sociedade, mas há uma 
questão de fundo a balizar 
o jogo das ideias. Povoam 
a paisagem temas como in-
tervenção militar, golpe, im-
peachment, rebelião social, 
entre outros. Há que se ter 
cuidado com a banalização 
de escopos desse teor.

Entremos nos temas. 
A retórica de conflitos, 
como podemos designar as 
querelas, se impregna de 
interesse estratégico dos 
protagonistas eleitorais. O 
presidente Bolsonaro esti-
ca a campanha de 2018 até 
hoje. Os 30% que o apoiam 
montam na garupa do aza-
rão. O PT, que perdeu o 
trono depois do gigantesco 
buraco em que afundou o 
país, só pensa em voltar 
ao primeiro plano da cena. 

Basta ver Lula, conde-
nado em duas instâncias, 
defendendo agora a pri-
mazia do PT na esfera 
partidária, negando-se a 
assinar manifestos em favor 
da democracia ao lado de 
entidades de renome. Os 
grandes partidos já apon-
tam alguns nomes como 
eventuais candidatos em 
2022. As médias e pequenas 
siglas se atrelam a quem, 
nesse momento, lhes ofe-
rece recompensas. 

São, por exemplo, os en-
tes que formam o Centrão 
e que começam a se abole-
tar no governo Bolsonaro. 

Sob a malha eleitoral, a 
polarização política ganha 
volume e agita chefes, che-
fetes e lideranças de todos 
os setores. Para acirrar as 
tensões, enfrenta o país 
uma das maiores (senão a 
maior) epidemias de sua 
história, que causa milhares 
de mortos, podendo, logo, 
logo, chegar aos milhões de 
contaminados. 

A tragédia se expande 
na onda de uma reversão 
da economia, que esvazia 
o bolso de milhões de pes-
soas, empobrecendo as 
classes sociais, podendo 
até gerar convulsões aqui e 
ali, abrindo caminho para o 
caos social. É evidente que, 
sob esse risco, estariam 
criadas as condições para 
a arrebentação da maré 
política, dando margem a 
eventos graves na esfera do 
Congresso Nacional. 

Portanto, a ideia de impe-
achment só se fundamenta 
na base da mobilização 
social, sendo improvável 
pensar em afastamento 
do presidente como ato 
unilateral do Parlamen-
to. Só mesmo uma onda 
centrípeta – das margens 
para o centro – seria capaz 
de dar xeque mortal no 
tabuleiro da política. Da 
mesma forma, é irrazoável 
a alternativa de intervenção 
militar. As Forças Armadas, 
com muito custo e graças 
ao profissionalismo, con-
seguiram firmar imagem 
de respeito, credibilidade 
e seriedade. 

Não topariam entrar 
numa aventura de tomada 
do poder na marra. Podem 
ir às ruas, em caráter ex-
cepcional, para garantir a 
lei e a ordem. A par desse 
compromisso, sempre re-
novado por suas lideranças, 
as Forças estão diante de 
uma sociedade mais atenta, 
crítica e solidária. Há um 
formidável contingente 
formado por imensa classe 
média, onde habitam nú-
cleos que tendem a rejeitar 
os extremos do espectro 
ideológico. Apenas um 
minúsculo grupo - que não 
chega a 10% da população 
-, perfilaria a ideia de um 
golpe para levar o país ao 
território do autoritarismo.

Portanto, é convenien-
te baixar a bola, senho-
res guerreiros da arena 
político-institucional. O 
momento está a exigir 
que o foco de combate ao 
novo Coronavírus não seja 
tumultuado por tiros dados 
ao léu, como a lenha que os 
fogueteiros de todos os la-
dos jogam nas redes sociais, 
com calúnias, difamações, 
versões estapafúrdias.

Quanto aos magistrados, 
generais e mandatários, a 
mensagem é esta dos ro-
manos: homo loquax, homo 
mendax – homem falador 
é homem mentiroso. Ou 
acaba se transformando em 
mentiroso.

 
(*) - Jornalista, é professor titular da 

USP, consultor político 
e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato, 
Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

“Layouts que 
favorecem a 
circulação e 
movimento 

corporal são 
estratégias 

significativas”

AI/Centro Universitário Internacional Uninter

O contexto atual em função da pandemia da Covid-19 está levando muitas empresas a 
repensarem os negócios. Felizmente, muitos aspectos que antes ainda não eram fatores 
primordiais para muitas organizações começaram a fazer sentido de modo mais intenso, 
principalmente relacionados com a saúde, segurança do trabalho, sustentabilidade do negócio e 
do espaço físico (arquitetura)

News@TI
Empresa de assinatura eletrônica cresce 39%

@A DocuSign, Inc. anunciou os resultados do seu trimestre 
fiscal, encerrado em 30 de abril "Nossos fortes resultados 

no primeiro trimestre refletem nossa capacidade de ajudar as 
organizações a acelerarem sua transformação digital à medida que 
se adaptam ao ambiente de negócios em mudança, ampliado pela 
COVID-19. Muitos estão dando seus primeiros passos conosco, 
enquanto outros estão expandindo suas iniciativas", afirmou Dan 
Springer, CEO da DocuSign. "Lideradas pela assinatura eletrônica, 
nossas ofertas de gerenciamento de contratos na nuvem não estão 
apenas ajudando os clientes a continuarem com os negócios em 
tempos de crise, mas continuarão a agregar valor à medida que o 
mundo emergir" (www.docusign.com.br).

Huawei intensifica atuação no Brasil

@A Huawei anunciou que intensificará sua atuação em ar-
mazenamento de dados no Brasil, a partir da solução Oce-

anStor Dorado V6. O objetivo da empresa é atender à crescente 
demanda do mercado em acelerar o processo de Transformação 
Digital, principalmente devido ao crescimento do trabalho remoto 
(www.huawei.com).

Economia e praticidade motivam opção por 
contabilidade digital

@A Razonet, startup de contabilidade digital, que atende MEIs e 
optantes pelo Simples Nacional registrou uma queda de 12% de 

empresas cadastradas na plataforma depois do início das restrições 
(março e abril). “Somos uma contabilidade totalmente digital, simples, 
segura, que evoluiu de uma contabilidade tradicional com valores que 
reduzem em até 50% o custo mensal em relação ao mesmo serviço. 
Nos diferenciamos no mercado oferecendo um excelente trabalho 
operacional e um atendimento pessoal, próximo ao cliente, ainda 
que por meios eletrônicos”, explica Luana Menegat, CEO da Razonet.

Plataforma oferece logística de estoque para 
pequenos e médios comerciantes

@A Menu - startup que abastece os restaurantes conectando os 
principais distribuidores e indústrias do mercado foodservice -, 

passou a oferecer sua tecnologia para pequenas redes de mercado e 
mercearias de bairro. Por meio da plataforma da startup é possível 
encontrar diversos fornecedores do país e mais de 45 mil produtos, 
com entregas em até 48 horas para as capitais São Paulo, Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte (https://menu.com.br). 
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