SUGESTÃO DE PAUTA

Pesquisa quer entender as mudanças que o COVID-19 trouxe para as
empresas da Região Sul e seus impactos nos negócios
Parceria entre Grupo Amanhã, Nau Live Spaces e BS Project vai coletar dados com profissionais
da Região Sul sobre o novo comportamento humano no ambiente de trabalho

A pandemia de COVID-19 já traz profundas transformações nas formas das pessoas se relacionarem e o
mundo corporativo vem sendo fortemente impactado. Reuniões por web-conferência, equipes distribuídas,
sistema de trabalho em Home Office, aumento das vendas on-line, espaços de trabalho reformulados e com
novas regras. Para entender o comportamento das pessoas e empresas diante desta nova realidade e como
isso afetará as estratégias relacionadas ao ambiente de trabalho, o Grupo Amanhã, o Nau Live Spaces e o
BS Project se reuniram para aplicar a pesquisa “Como é seu novo normal?”.
A pesquisa faz um recorte inédito, com foco no público de profissionais autônomos, proprietários ou
colaboradores de empresas da Região Sul do Brasil. Um questionário on-line está sendo enviado para a
base de e-mails das três empresas com perguntas fechadas e de múltipla escolha, dividindo a linha do tempo
da pesquisa em capítulos no formato funil. Primeiro, algumas perguntas macro sobre Home Office, seguidas
de questionamentos específicos sobre o ambiente de trabalho para o futuro das empresas. Podem participar
empresas de todos os portes ou segmentos. A fase de respostas irá até dia 30 de junho e os
interessados podem acessar neste link: https://bit.ly/novonormalsul
Conforme Camila Borelli, CEO do Nau Live Spaces, o tema da pesquisa não é novo, porém destaca o foco
no público dos estados da região sul. Os resultados serão aprofundados e cruzados com outras pesquisas e
informações disponíveis no mercado para a análises e projeções. Camila destaca ainda a parceria formada
para o projeto. “Entramos com nossa expertise e estudo em novas formas de trabalho, o que nos propiciou
criar o Nau, contamos com a credibilidade do Grupo Amanhã, reconhecido pela divulgação de importantes
pesquisas e o BS Project, no apoio à concepção do questionário e posterior manipulação dos dados”.
O resultado será divulgado ainda no mês de julho, em pílulas de conteúdos nos canais de comunicação do
Grupo Amanhã, Nau Live Spaces e BS Project. Também está prevista a elaboração de um compilado em
formato de E-book.
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.
Sobre o BS Project
Somos um Hub que tem como objetivo democratizar a cultura da inovação, da criatividade e do empreendedorismo. Em
nosso DNA está a vertente de unir conteúdos provocativos e transformadores a experiências inusitadas e impactantes
através de curadoria, eventos e projetos customizados. Criadores e curadores do BS Festival.
Sobre o Grupo Amanhã
Desde 1986, o Grupo Amanhã promove conexões entre lideranças que transformam. Entre os grandes projetos estão o
Top of Mind, pioneiro na concepção de pesquisa com a premiação de grandes marcas e 500 Maiores empresas para
trabalhar, que tem abrangência nos estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Transformação Digital,
Campeãs da Inovação, Sul For Export, Cenários do Amanhã, LideraRH, Força do Sul são alguns dos demais projetos,
além de soluções de mídia on e off-line e Plataforma Amanhã, que fazem do grupo referência de comunicação no Sul do
Brasil.
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