




Esperamos que esse e-book sirva como um aliado ao retorno 
das empresas às suas atividades. Detalhamos alguns de nossos 
conhecimentos e visões sobre como a Arquitetura poderá 
contribuir para a saúde, segurança e produtividade das equipes. 
Ao lado de algumas matérias, você encontrará um código de 
barras (QrCode) com um aprofundamento sobre aquele 
assunto. Basta abrir a câmera do seu celular e apontar para o 
código, que o link se abrirá. 
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Contextualização

FASE 01: HOME LOCK OFFICE
Nos últimos meses, muitas empresas foram obrigadas a adotar o 
modelo de home-office. 

FASE 02: RETORNO AO ESCRITÓRIO
Nosso momento presente exige cuidado e atenção de todos. 
O home-office continua, com ocupação parcial dos 
escritórios e adaptação do espaço.

FASE 03: FUTURO DOS ESCRITÓRIOS
Qual será o futuro dos escritórios? Voltaremos a 
utilizar 100% dos espaços? O home-office ainda 
será necessário?1

https://duomoarq.com.br/home-office-na-quarentena/?source=qr
https://duomoarq.com.br/news/layout-com-distanciamento-social-contra-o-covid-19/?source=qr
https://m.youtube.com/watch?source=qr&feature=youtu.be&v=rMMiXd-Q_IQ


Empatia: temos que nos colocar no lugar dos outros.

Colaboração: somente com a colaboração de todos, incluindo facilities, 
RH, HSE, TI e arquitetura conseguiremos forças para criar um novo 
ambiente produtivo e seguro para todos.

Experimentação: estamos vivendo um novo momento. 

Feedback: reportar as experiências positivas e negativas para 
aperfeiçoamento.

Colaboração
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Antes de falarmos de ações internas ao escritório, é necessário analisarmos o que deve ser avaliado e executado antes de 
ocupá-lo, como:

TRANSPORTE
Como o colaborador irá se deslocar até a empresa? De transporte privado, público, carona solidária, van alugada pela 
empresa, a pé?

ACESSO AO EDIFÍCIO
Quais serão os processos de hieginização do edifício da empresa? Haverá medição de temperatura na entrada? 
Sinalização da distância mínima e fluxo no piso? Controle de pessoas nos elevadores?

ANTES DO RETORNO AO ESCRITÓRIO
Antes de reabrir o escritório, alguns processos deverão ser analisados, tais como: limpeza desinfetante do carpete, 
limpeza fina do escritório, instalação de dispensers automáticos em sanitários e copas, limpeza dos dutos de ar 
condicionado, testagem dos funcionários, etc.

Ações preliminares
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Ações que devem ser tomadas por HSE para garantir a saúde 
e segurança dos colaboradores.

Capacho sanitizante no 
acesso empresa.

Sinalização das distâncias 
mínimas e fluxo no piso.

Medição da temperatura na 
chegada e saída.

Máscaras durante o 
expediente, com atenção ao 

modelo e validade.

Ações: HSE
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Ações que devem ser tomadas por HSE para garantir a saúde 
e segurança dos colaboradores.

Monitoramento da saúde 
dos usuários e familiares.

Manter a higienização 
frequente do escritório, 

copas, sanitários.

Limpeza máxima e 
frequente das estações de 

trabalho e retirada de  
lixeiras individuais.

Deixar objetos pessoais 
longe da mesa (uso de 

lockers).

Ações: HSE
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Ações que devem ser tomadas por HSE para garantir a saúde 
e segurança dos colaboradores.

Fornecer papel toalha e 
álcool gel para cada 

colaborador.

Considerar um médico 
infectologista na equipe.

Ações: HSE
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Ações que devem ser tomadas pela equipe de Facilities para 
garantir o perfeito funcionamento do escritório nesta etapa 
provisória de ocupação.

Definir normas para 
alimentação (refeição e 

armazenamento).

Se possível, priorizar 
ventilação natural.

Usar salas com portas 
abertas.

Considerar purificadores em 
ambientes enclausurados.

Ações: Facilities
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Ações que devem ser tomadas pelas equipes para garantir a 
segurança e o perfeito funcionamento do escritório.

Face Shield e máscaras para equipe de 
copa, limpeza, recepcionista e expedição.

Totem de higienização com liberação de 
álcool gel por infravermelho, luvas e 
máscaras.

Ações: HSE / Facilities
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https://veja.abril.com.br/saude/coronavirus-radiacao-e-nova-arma-para-desinfeccao/?source=qr


Ações que devem ser tomadas pelas equipes para garantir a segurança e o 
perfeito funcionamento do escritório.

Ar Condicionado:
•  Elaborar uma PMOC (Plano de Operação, Manutenção e Controle).
•  Verificar o índice de gás carbônico e fungos.
•  Limpeza e higienização interna dos dutos e filtros.
•  Verificar com o condomínio e com um engenheiro especialista a troca / 
renovação com ar externo.
•  Respeitar normas vigentes de temperatura e umidade relativa.
•  Monitoramento em tempo real da qualidade do ar.

Ações: HSE / Facilities
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https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/03/30/interna_gerais,1133692/em-tempos-de-confinamento-pelo-coronavirus-e-preciso-ter-cuidado-com.shtml?source=qr


Ações que devem ser tomadas por TI para facilitar a manutenção 
da segurança e produtividade da empresa, e do distanciamento 
dos colaboradores.

Adotar tecnologias 
“touchless” (iluminação, 

sensores torneiras, válvulas 
e portas automáticas).

Priorizar o uso de laptops a 
desktops.

Remover o máximo de 
aparelhos portáteis da 
mesa, como telefones e 

teclados. Priorizar aparelhos 
personalizados (mouses e 

headset/phones).

Manter e estimular reuniões 
virtuais, mesmo no 

escritório.

Ações: TI
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Ações que devem ser tomadas por TI para facilitar a manutenção 
da segurança e produtividade da empresa, e do distanciamento 
dos colaboradores.

Armazenamento de dados 
na nuvem.

Segurança de dados. Suporte técnico remoto. Comunicação em vídeo 
através do uso de TVs, 

intranet e proteção de tela 
dos computadores.

Ações: TI
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https://m.youtube.com/watch?source=qr&v=a9lZ-PyQuYs


Ações que devem ser tomadas pela equipe de RH para garantir a 
satisfação, realização, harmonia, comprometimento e bem estar das 
pessoas envolvidas em todo este processo, único em nossas vidas.

Analisar suas equipes e manter o máximo possível em home-office.

Premissas de quem volta:
•  Quem se sente seguro.
•  Grupo de risco.
•  Transporte público.
•  Identidade de perfil com modalidade home-office.
•  Departamentos específicos (Geologia, por ex.).

Ações: RH

12



Estabelecer guia de boas práticas de home-office.

•  Inclusive em reuniões de vídeo chamadas.
•  Controle de horário.
•  Arquitetura x Ergonomia.

Ações: RH
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https://www.cbre.com/real-estate-services/occupier/workplace/workplace-view/articles/the-home-office-what-works-for-cbres-design-practice?source=qr


Ações que devem ser tomadas pela equipe de RH para garantir a satisfação, realização, harmonia, comprometimento 
e bem estar das pessoas envolvidas em todo este processo, único em nossas vidas.

Ações: RH

Rodízio na presença dos 
colaboradores e nos seus 

horários.

Estabelecer regras de 
utilização das áreas comuns 

do escritório, como: copa, 
lounge, sala de reunião.

Quarentena de expatriados 
(O&G / embarcados).

Campanha de 
conscientização.
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Quais serão as ações necessárias nos projetos de arquitetura 
dos escritórios para manter a segurança e, ao mesmo tempo, 
a produtividade das empresas?

Ações: Arquitetura
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Será necessário rever o posicionamento 
e a quantidade de cadeiras por estação 
de trabalho, respeitando o 
distanciamento mínimo de 1,5 a 
2 metros entre os colaboradores.

Neste layout, somente as cadeiras circuladas em azul serão mantidas.

Ações: Arquitetura
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https://www.steelcase.com/research/articles/topics/technology/lessons-from-chinas-return-to-the-office/?source=qr


A primeira medida é reduzir a quantidade de cadeiras por estação de trabalho, 
aumentando assim, a distância entre os colaboradores. Se possível, insira gaveteiros 
embaixo da mesa, visando dificultar que uma nova cadeira seja arrastada para essa 
posição.

Existe a opção de marcar o piso com o distanciamento a ser respeitado por cada 
cadeira. Isso pode ser feito com cortes no carpete ou adesivo. 

Outra medida é substituir os divisores da estação por peças maiores, aumentando o 
isolamento e proteção do colaborador.

De acordo com a planta do escritório, será possível definir rotas de circulação, 
criando fluxos com o objetivo de eliminar o cruzamento de pessoas nos corredores. 
Esses fluxos devem ser marcados no carpete, com cortes no carpete ou adesivos.

Ações: Arquitetura

Veja uma simulação nas próximas páginas.
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Exemplos de produtos que podem ajudar na sinalização e proteção dos colaboradores.

Carpete modulares com sinalização do espaço de cada colaborador.

Ações: Arquitetura
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https://m.youtube.com/watch?source=qr&v=0XiNLRjzUp4


Carpete modulares com sinalização do fluxo dentro do escritório.

Ações: Arquitetura
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Staffs específicos apontam a tendência de retorno, 
como setores para atender a necessidade de times 
de geólogos, com computadores mais potentes para 
análise de imagens em alta resolução.

Ações: 
Arquitetura
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Determinados ambientes criados para atender a 
necessidades específicas deverão ser revistos.

Ações: 
Arquitetura
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Como sugerimos o rodízio de equipes e horários, o 
ideal é que seja adotada a filosofia de “mesas sem 
dono” (hot seat, hot desking). Para isso, nenhum 
item pessoal deve ser deixado na mesa (fotos, itens 
decorativos, alimentos, etc).

Nem mesmo a mochila / bolsa deve ser levada a 
mesa. Com isso, o uso de lockers é fundamental. 

Ações: 
Arquitetura
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Será necessário rever a geometria das estações de 
trabalho, pensando em um retorno pós vacina.

Ações: 
Arquitetura
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As salas de reunião precisarão ser revistas, com a diminuição de cadeiras 
e uso somente com porta aberta.

Na simulação que apresentamos a seguir, uma sala de reunião 
projetada para 8 cadeiras, deverá ser utilizada apenas com 2 cadeiras.

Aconselhamos ainda o uso de adevisos, sinalizando o local que cada
colaborador deve permanecer sentado.

Ações: Arquitetura

Veja uma simulação nas próximas páginas.
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Em uma sala de gerentes projetada antes da covid-19, tínhamos 2 
gerentes sentados lado a lado e a possibilidade de receber até 4 pessoas 
sentadas a sua frente.

Neste caso, a primeira medida foi a instalação de uma divisória entre os 
gerentes.

A próxima medida é a remoção das cadeiras para visitantes. Como 
segurança, ainda aconselhamos a marcação no carpete com o limite de 
aproximação dos visitantes.

Ações: Arquitetura

Veja uma simulação nas próximas páginas.
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Talvez um dos casos mais complicados de conter o 
instinto social do colaborador seja a copa das 
empresas. Para isso, além de reduzir as cadeiras e 
mesas, será necessário fiscalização e orientação 
constante.

Acompanhe nas próximas páginas uma simulação 
em nosso projeto para a Teekay.

Ações: 
Arquitetura
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A primeita medida deverá ser diminuir a quantidade 
de cadeiras e mesas, obedecendo o limite de 1,5 a 2 
metros entre cada colaborador.

Ações: 
Arquitetura
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Na linha de marcação verde, é possível ver que o 
limite de 1,5 a 2 metros entre cada colaborador está 
sendo respeitado.

Ações: 
Arquitetura
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Além disso, é fundamental o adesivo colado na 
mesa reforçando a necessidade de respeitar o 
posicionamento de sentar-se a mesa.

Ações: 
Arquitetura
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Espaços colaborativos como copas, descompressão e 
salas de reunião deverão ser revistos, com ações 
como: 

•  Substituir sofás por assentos individuais.
•  Diminuição de assentos, aumentando a distância.
•  Uso de materiais de fácil limpeza, como corino e 
tecidos impermeáveis.

Ações: 
Arquitetura
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Em áreas onde não for possível adotar o 
distanciamento mínimo, devemos considerar o uso de 
elementos divisores.

Ações: 
Arquitetura
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Adotar o uso de revestimentos de fácil higienização, 
limpeza e manutenção, como:

•  Laminados melaminínicos (formica).
•  Madeira natural ou laminada.
•  Vidros.
•  Tecidos com proteção impermeabilizante.
•  Couro sintético, vinil.

Ações: 
Arquitetura
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Definir e implementar pontos estratégicos para 
instalação de totens de higienização, como dispensers 
automáticos* de álcool gel, toalhas e máscaras.

* Acionados por sensores ou através do pé, sem o uso de botões
ou manivelas manuais.

Ações: 
Arquitetura
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A pergunta que todos os arquitetos tem refletido é 
justamente essa: Qual é o futuro dos escritórios?

Não temos essa resposta ainda. A fase é de 
experimentação e adaptação, com análise de 
feedbacks para compormos juntos o futuro dos 
escritórios.

Futuro dos
escritórios

46

https://blog.haworth.com/content/spark/en/articles/2020/coronavirus-will-change-the-way-we-live-and-work.html?source=qr


O escritório será um ponto de encontro e troca de 
experiências entre os grupos, sendo um misto de 
escritório convencional (open office ou não), 
home-office e estilo coworking.

Deverá contar com flexibilidade física e conceitual, 
com projetos de escritórios mais abertos e a adoção 
do conceito de “mesas sem dono”. 

Flexibilidade

47

https://www.fastcompany.com/90498002/from-officles-to-giant-sneeze-guards-how-covid-19-will-change-your-open-office?partner=feedburner&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=feedburner+fastcompany&utm_content=feedburner&_lrsc=002b9301-8aa1-4b16-aea1-a16b1711db5b&utm_campaign=2618&utm_medium=social-elevate&utm_source=Elevate&utm_content=7432531&source=qr


Acreditamos em uma crescente popularização e 
valorização de conceitos de saúde e bem-estar, 
baseados em neuroarquitetura.

Neuroarquitetura
e Biofilia
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https://duomoarq.com.br/news/neuroarquitetura-voce-sabe-o-que-e/?source=qr


Escritórios com mais espaços abertos e com 
valorização de espaços ao ar livre.

A metragem dos escritórios pode seguir dois caminhos 
distintos: 

•  Metragem maior: devido a adoção de menor 
adensamento e uso de mesas maiores, com maior 
distanciamento.

•  Metragem menor: em função de adoção do 
home-office e revezamento de equipes.

Revisão da área
do escritório
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O uso cada vez mais comum de revestimentos mais 
tecnológicos e anti-bactericidas.

Escritórios cada vez mais tech, mais virtual.

Mas o fator mais adverso e desafiador que 
encontraremos será o conflito de gerações.

Tecnologia
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Este material foi elaborado com base em diversos artigos, debates, “lives”, guias, cartilhas e pesquisas publicadas 
recentemente. Alimentamos também este guia com informações adquiridas da experiência com nossos clientes. 
Além da “pre-visão” que possuímos mediante este debate. 

De todos as publicações que usamos como base, gostaríamos de destacar:

Referências
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https://materiais.cushwakebrasil.com/prontos-para-a-retomada?source=qr
https://materiais.cushwakebrasil.com/prontos-para-a-retomada?source=qr
https://www.steelcase.com/postcovid/?source=qr
https://www.vitra.com/en-br/back-to-the-office?source=qr
https://www.haworth.com/resources/rtw?source=qr
https://www.1843magazine.com/features/death-of-the-office%20%20?source=qr
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https://www.1843magazine.com/features/death-of-the-office%20%20?source=qr
https://duomoarq.com.br/
https://www.linkedin.com/company/duomoarq/
https://www.facebook.com/DuomoArq
http://pinterest.com/duomoarq
https://www.youtube.com/user/duomoarq
https://www.instagram.com/duomoarq/

