SUGESTÃO DE PAUTA

Futuro do Trabalho é tema do NauCast #2
Novas formas de trabalhar foram aceleradas pela pandemia, e agora espaços compartilhados ganham força
pela melhor adaptação às novas regras e estimulo às conexões entre pessoas e negócios
Imagens - https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ4tJIkZswDtuJNGpnJ2Y29yadt0ThlnqDIy

Já está no ar o segundo programa do NauCast, o podcast do Nau Live Spaces. A conversa dessa vez foi
sobre o conceito de Live Spaces (espaços vivos), criado pelo Nau, e o Futuro do trabalho. A pandemia
mundial de COVID-19 acelerou diversos processos na forma de trabalhar e fazer negócios. O trabalho
remoto em home office foi o primeiro modelo adotado para este momento. É a partir desse ponto que os
convidados Fernando Custódio, Diretor de Operações do Nau Live Spaces e Michel Costa, responsável
pelo Exohub, trouxeram sua experiência, dados e palpites sobre o mercado de espaços compartilhados e
hubs de inovação. A mediação é da jornalista Grazieli Gotardo.
O que é o conceito de live spaces? Qual o diferencial de um espaço que tem que esse propósito? Fernando
explicou que um espaço vivo tem reflexos desde na questão arquitetônica até o modelo de negócio. “Para
nós, ser um espaço vivo é lembrar que somos pessoas preocupadas com pessoas, direcionando os esforços
nas relações humanas e, como consequência, para os negócios”, afirmou.
E qual o futuro do trabalho? Será que o home office veio para ficar? Pesquisas já indicam que a maior parte
dos profissionais deseja voltar aos escritórios, pois sentem falta da convivência e interação. Para Michel, em
algum grau o home office veio para ficar, mas não por causa da pandemia, ela apenas acelerou o processo.
“Isso porque não se aplica a todos os negócios e pessoas. Quantos brasileiros têm em casa um espaço
adequado para escritório, seja do ponto de vista ergonômico ou de privacidade? Exercendo um pouco de
futurologia, acredito que quem voltar não volta para espaços tradicionais. Vejo uma margem muito ampla
para espaços vivos e compartilhados pela forma como o trabalho vai acontecer, mais híbrido, focado e com
estímulo às conexões, sejam elas virtuais ou presenciais”, contou.
Ouça isso e muito mais do NauCast #2 no Spotify
Conheça também o vídeo institucional do Nau
Sobre o NAU Live Spaces
O NAU Live Spaces é um hub de inovação e empreendedorismo do quarto distrito com espaços
compartilhados e salas privativas para pessoas e empresas. Sediado no prédio do antigo Clube da
Sociedade Gondoleiros, de 1915, mantém sua arquitetura externa, porém foi totalmente reformado por dentro
para espaços de coworking, salas privativas para empresas, hot desks, posição em sala compartilhada, salas
de reuniões, áreas verdes e espaços customizados para eventos e convivência, além de copa e cozinha com
infraestrutura completa. São 3 mil m2 na Av. Franklin Roosevelt, 1308.
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