SUGESTÃO DE PAUTA

Nau Live Spaces lança novo site e ações para se aproximar do público
Um site renovado e uma newsletter são as novas ferramentas de comunicação do Nau para interagir com a
sua comunidade. Espaço no Quarto Distrito de Porto Alegre oferece coworking e salas privativas com
flexibilidade e rígidos protocolos de higienização
Imagens - http://u.pc.cd/g9d
Para melhor se comunicar com o mercado e comunidade, o Nau lançou um novo site https://nau.live, mais
moderno e completo, para quem já utiliza os serviços do local ou quer conhecer. No site é possível conferir
os ambientes, conceito, vídeo institucional, blog e solicitar mais informações. O Nau também vai lançar o
JORNAU, uma newsletter com conteúdo focado nos pilares do local: Bem-estar; Comunidade; Diversidade;
Hospitalidade e Oxigenação. Para se inscrever para receber basta cadastrar o seu e-mail no site. Outra
ferramenta de comunicação lançada ainda em maio foi o NauCast, podcast com conteúdos de impacto social
e empreendedorismo que pode ser acessado no Spotify e já conta com sete episódios.
“Espaços Vivos para viver e trabalhar”, assim Camila Borelli, CEO e fundadora do Nau, também
define o local. “Começamos a operar neste ano tão desafiador que vem sendo 2020 com a pandemia, mas
sempre acreditamos que o espaço de trabalho deve ser pensado com leveza, flexibilidade, comodidade e
segurança. Nossa adaptação à nova realidade têm sido assim também, pois o Nau foi concebido dessa
forma. A pandemia está demandando mudanças nos espaços e a forma de trabalhar, e mesmo antes já
oferecíamos soluções para isso, pois era algo que estava se desenhando como uma tendência”, explica.
Pesquisas já indicam um fortalecimento do setor de espaços compartilhados de trabalho, seja pela questão
econômica ou pela convivência com outros negócios e ideias ou conexões que o modelo estimula. “Os
espaços de trabalho passarão a ser vistos como um ponto de encontro, um importante pilar na cultura das
empresas, e não somente um local para se produzir o trabalho em si, pois a pandemia provou que este pode
ser feito de qualquer lugar, trazendo inclusive benefícios à empresa e aos funcionários. O escritório de
antigamente passará por uma ressignificação, e as empresas precisam estar atentas às novas demandas
relacionadas a ele, incluindo a própria localização”, coloca Camila.
E para que as pessoas possam conhecer a experiência que o Nau oferece, neste mês de setembro o
coworking está com a ação Nau DAY PASS, ação que libera um dia de trabalho gratuito. As vagas são
limitadas para por atender as conformidades do Decreto Municipal em toda a operação. Para agendar, basta
acessar o popup na home do site.
Sara Borelli, Arquiteta, irmã e sócia de Camila, destaca o projeto arquitetônico do local, idealizado por ela:
“Temos um ambiente privilegiado por possuir muitas janelas para ventilação natural, pé direito alto e amplo
espaço para o distanciamento necessário de 2m das mesas e pessoas, características que somadas ao
protocolo que adotamos garantem segurança e tranquilidade”, afirma. Ela lembra ainda que o Nau tem um
contraste entre o que há de mais moderno em office design em seu interior, com a beleza de um prédio
restaurado de 1915 do lado de fora, que chama atenção de quem passa no quarto distrito.
Protocolo de combate a COVID-19
O Nau adotou um protocolo de segurança e saúde com base no guia do Certificado Escritório Mais
Seguro, desenvolvido pela Beer or Cofee, maior integrador de espaços compartilhados do Brasil, e da
Sercon, empresa especializada em saúde e segurança no trabalho. Fazem parte disso: rotinas de
higienização; disponibilização de produtos de sanitização e EPIs para equipe, membros e visitantes;
sinalização comportamental e de orientação; medidas de distanciamento, com priorização do espaço pessoal
e circulação natural de ar. Algumas recomendações importantes para os profissionais são: uso da máscara;
trazer a própria caneca, copo e utensílios e evitar reuniões presenciais com clientes.
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. Conheça também o vídeo institucional do Nau
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