
P E R T O .  C O M P L E T O .  O N  D E M A N D . 



VÍDEO



CONTEXTO WORKPODS  
JOSEPH NIGRI

WORKPODS.COM.BR 
ALEXANDRE MANGABEIRA

PROJETO WORKPODS  
MÁRCIA ROCHA

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
ALEXANDRE MANGABEIRA 
E JOSEPH NIGRI

PLANO DE COMUNICAÇÃO 
HENRIQUE CERQUEIRA

CONDIÇÕES COMERCIAIS  
WAGNER SOUZA

ENCERRAMENTO

AGENDA



CONTEXTO 
WORKPODS



DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO 
E DO TRABALHO 
Maior concentração da população de São Paulo reside longe 
dos eixos comerciais.

População por bairro. Empregos por bairro.

Fonte: LabCidade - Estudo do Mapa da Desigualdade de São Paulo, 2019



TIPOS DE CONEXÕES E REDES

Tempo médio de
deslocamento do
Paulistano (por dia)

Dos imóveis ociosos 
em SP estão em 
áreas centrais.

Centralizado | Mais comum antes da pandemia

Descentralizado

Futuro do 
Trabalho

Fonte: Tipos de conexão em redes, Paul Baran, 1964



HEAD 
QUARTER

COMO FUNCIONA HOJE O MODELO 
DE TRABALHO 
As alternativas de operação mais comuns para empresas 
de todos os portes e segmentos

HUBs Home office
Anywhere 
office

Escritórios satélites 
de grandes empresas,
normalmente filiais em
regiões fora da cidade 
sede ou base para 
trabalho remoto.

Normalmente cafés 
e Coworkings 
que permitem o 
trabalho remoto.

Equivalente ao 
Anyhere office, 
porém o trabalho é 
exercido na residência 
de cada um.



HEAD 
QUARTER

MODELO WORKPODS® 
As alternativas de operação mais comuns para empresas de todos 
os portes e segmentos

HUBs Home office
Anywhere 
office

Escritórios satélites 
de grandes empresas,
normalmente filiais em
regiões fora da cidade 
sede ou base para 
trabalho remoto.

Normalmente cafés 
e Coworkings 
que permitem o 
trabalho remoto.

Equivalente ao 
Anyhere office, 
porém o trabalho é 
exercido na residência 
de cada um.



NÃO EXISTE UM MODELO IDEAL
Prós e contras de cada uma das opções

Prós

Home office Anywhere office Coworkings Hub offices Workpods®

Contras

Deslocamento zero;

Maior tempo com 
a família;

Almoço em casa;

Pode atrair talentos que 
não concordem com o 
100% office.

Ergonomia;

Segurança dos dados;

Ambiente inadequado 
(barulho e climatização);

Distrações;

Solidão.

Ambiente inadequado;

Segurança dos dados;

Baixa produtividade;

Gestão mais difícil 
por parte do líder;

Solidão.

Maior deslocamento 
(comparado aos 
anteriores);

Menor flexibilidade de 
adaptação de acordo 
com números de 
funcionários remotos 
por dia e por região.

Os ambientes 
mais adequado estão 
localizados nos 
eixos comerciais;

Plataforma que 
tenta formar a rede 
dos coworkings 
(BeerOrCoffee) não 
faz gestão dos espaços 
e não esta interligada 
com o software 
dos coworkings.

Solidão;

Menor deslocamento 
(só perde para o Home Office);

Pode ter falta de 
disponibilidade pois não é 
um contrato de prazo 
médio ou longo.

Grande quantidade de 
espaços pelas diversas 
regiões da cidade;

Poucos ambientes com 
privacidade (ou, quando 
tem, são caros –salas 
privativas).

Funcionários da 
mesma empresa 
trabalham juntos;

Mais fácil criar 
um espaço com o 
Look&Feel da empresa;

Ergonomia;

Segurança dos dados.

Espaçoprivativo;

Easy to use;

Ergonomia;

Segurançados dados;

Integradoa plataforma de gestão  
de espaço e de rotatividade dos 
funcionário remotos (por dia);

Flexibilidade de escolha do local.

Flexibilidade de escolha;

Flexibilidade maior 
para agenda.



O FUTURO DO TRABALHO É

HÍBRIDO.
Ontem no escritório. Hoje em 
casa. Amanhã em qualquer lugar.

Você está preparado para 
trabalhar onde, quando e 
como quiser?

Assim é o futuro do trabalho, 
que já começou.

Ser flexível é fundamental. 

E ser feliz também, criando 
um equilíbrio entre a vida 
profissional e pessoal.

Foi com essa inspiração que 
criamos um conceito inédito no 
Brasil, unindo o que há de melhor 
entre o escritório e a casa.

Bem-vindo aos Workpods®.

Uma rede de espaços de trabalho 
flexíveis, descentralizados, 
que estarão fora dos eixos 
comerciais e mais próximos das 
pessoas, permitindo ganho de 
tempo e menos deslocamentos 
pela cidade, o que gera impacto 
positivo no meio-ambiente.

Tudo será simples, tecnológico e 
on demand, para facilitar e tornar 
mais produtivo o trabalho remoto.

Chega de modelos burocráticos 
e distantes. 

A liberdade de escolha veio 
pra ficar. 
E  E L A  S E  C H A M A  W O R K P O D S ® .



BEM-VINDO 
AOS

P E R T O .  C O M P L E T O .  O N  D E M A N D . 

Como otimizar a utilização de espaços, com 
economia para as empresas, qualidade de vida 
para os colaboradores e ainda gerar impacto 
positivo no meio-ambiente?



COMO FUNCIONAM 
OS

UM ECOSSISTEMA 

QUE UNE 

EMPRESAS, 

PROFISSIONAIS 

E INVESTIDORES, 

DENTRO DE UMA 

PLATAFORMA 

COMPLETA DE 

GESTÃO DO 

TRABALHO 

REMOTO.

ESTAÇÕES

DE TRABALHO 

REMOTO

PLATAFORMA

OPERADOR EMPRESAS
PESSOAS FÍSICAS 

E PROFISSIONAIS 

LIBERAIS.

Rede de espaços 
de trabalho 

descentralizados 
(WORKPODS®)

Canal de locações, contrato, 
pagamento e gestão dos 

espaços de trabalho. 
Inteligência para definição 

dos melhores locais, número 
de posições e horários em 

função do endereço do 
usuário.

Gestão do agendamento de 
posições e da contratação 
dos espaços, maximizando 

receitas.

Empresa
especializada 

em operação de 
estações de trabalho 

compartilhadas.

Contratação de 
hub’s ou posições 

de trabalho 
remoto para seus 

colaboradores.

Usuários que buscam 
posições para 

trabalho remoto com 
flexibilidade, tecnologia 

e eficiência. 



E QUEM É O 
NOSSO CLIENTE?

INVESTIDOR 
OU USUÁRIO?

Ambos serão nossos clientes, porém a grande maioria 
é representada pela figura do investidor.



VENDA OU LOCAÇÃO, 
EIS A QUESTÃO!
Nosso site tem a finalidade de buscar a venda de ativos, 
onde serão feitas pré-reservas das unidades 
escolhidas pelos clientes.

Após a aquisição, os Workpods poderão ser alugados através da própria 
plataforma da C.ow ou por outra plataforma que tenha parceria com o 
Operador.
 
O Operador poderá usar outras plataformas para trazer clientes pra ele. Por 
ora, não deixamos exclusivo à nossa plataforma ou à plataforma do operador.
 
A utilização dos Pods será feita usando-se algum QR Code ou Voucher de 
Acesso para que o cliente acesse o prédio e possa usar seu Workpod. Caso 
o  usuário seja o próprio proprietário, ele terá uma liberação direta com o 
operador.
 
O proprietário de uma unidade que optar por não aderir ao pool, poderá sim 
alugar por outra plataforma. Para acessar sua unidade, o proprietário deverá 
fornecer alguma autorização para que seja possível o acesso ao Workpod.



COMO FUNCIONA A OPERAÇÃO DOS WORKPODS?

INVESTIDORES 
E/OU USUÁRIOS

CANAL DE LOCAÇÃO / USO CANAL DE LOCAÇÃO CANAL DE LOCAÇÃO / USO 

Sem adesão ao pool 
de operação 

Com adesão ao pool 
de operação*

Venda do Ativo

• Plataforma tipo Airbnb;
• Locação poderá ser feita

por qualquer plataforma,
pelo proprietário.

• Plataforma do operador
ou de algum parceiro.

• Gestão do POOL;

• (+) receita;

• (-) despesas;

• LUCRO.

RENTABILIDADE 
DO INVESTIDOR



COMO FUNCIONA A OPERAÇÃO 
DOS WORKPODS? 

Você investidor, adquire uma ou mais unidades de WorkPods®, 

escrituradas em seu nome, como um imóvel tradicional.

Você poderá usar seu WorkPod® ou aderir ao pool de locação, onde cada 

unidade representará uma fração ideal de toda a operação.

Independentemente se seu WorkPod® é utilizado ou não, você receberá 

sua fração de dividendos de todo lucro líquido da operação.*

A operação ficará a cargo de uma empresa especializada em 

coworkinge a gestão das reservas será feita por uma plataforma digital 

especializada, que irá oferecer “passes de trabalho” para empresas que 

queiram implantar o modelo hibrido para seus funcionários.

*para os clientes que optarem pelo pool



COMO RESERVAR UM 
WORKPODS HOJE?

01

02

Site disponível 
a partir de 25.09 

Acesso através do 
www.workpods.com.br.

Filtro de busca por  
local, empreendimento 
ou nº de pessoas

Estrutura de e-commerce 
para seleção do Pod de 
acordo com o critério 
mais relevante.



COMO RESERVAR UM 
WORKPODS HOJE?

03

04

Visualização 
por tipologia 

Será possível visualizar o Pod 
em cada uma de suas tipologias 
com imagens, plantas e 
informações adicionais.

Visualização da planta 
por pavimento

Visualização completa da 
planta e todas as opções 
de Pod sdisponíveis em 
cada pavimento.



COMO RESERVAR UM 
WORKPODS HOJE?

05

06

Modelo carrinho 
de compras

Após selecionar seu Pod, será possível 
acrescentar a um carrinho de compras. 
Você pode colocar quantos Pod desejar 
no seu carrinho, antes de finalizar 
o processo.

Fechamento 
do pedido

Após a confirmação 
de quantos Pods serão 
comprados, a última tela 
será de confirmação de 
valor, tipologias e formulário 
para preenchimento das 
informações. Importante: 
a plataforma não permite 
transação de compra, apenas 
uma simulação.



COMO RESERVAR UM 
WORKPODS HOJE?

07
Conclusão do pedido

Sua reserva está confirmada. o contato será 
direcionado à central de atendimento Tecnisa 
para que a compra seja efetivada.



PRO 
    JETO



PRIMEIROS PRODUTOS COM



HIGHLIGHTS DR. NELSON MORETTI 
RUA DAS FLECHAS, 311 



JARDIM PRUDÊNCIA
Localizado na Zona Sul da cidade e vizinho de bairros como 

Vila Mascote, Brooklyn, Campo Belo,Chácara Flora e Alto 

da Boa Vista, o Jardim Prudência está em uma localização 

estratégica entre as avenidasWashington Luís e Vereador 

João de Luca.

A capilaridade da região e proximidade de grandes avenidas 

proporciona ao seus moradores acesso facilitado aos 

principais destinos da cidade.



RUA DAS FLECHAS - SÃO PAULO

Embasamento



Fachada



Recepção



Área comum | Pav. Tipo



Corredor de acesso aos pods



TIPO 
LOGIAS

Pod Hub



PLAN 
TAS

Acesso rua Cafezais

Planta | Pav. tipo



TIPO 
LOGIAS
ACABAMENTO

Piso: contrapiso + carpete

Rodapé

Pintura branca na parede

Forro de gesso com pintura branca

Fechadura com chave tambor

Ar Condicionado com sistema completo (infraestrutura e equipamentos)

Workpods entregues equipados com mobiliário (mesa e cadeira)



Ar condicionado com sistema completo (infraestrutura e equipamentos) 
no, lobby e espaço convivência;

Espaço para lockers;

Delivery room;

Espaço convivência com copa compartilhada;

Bicicletário;

Grupo gerador para funcionamento mínimo das áreas comuns;

Tubulação seca para futura instalação de rede wi-finas áreas comuns;

Previsão de infraestrturapara monitores informativos nos elevadores com sistema 
à ser contratatopelo condomínio;

Catracas de acesso no lobby com previsão de infraestrutura para automação.

TIPO 
LOGIAS
DIFERENCIAIS ÁREAS COMUNS



FLOREAR 
RUA DOS CRISÂNTEMOS



MIRANDÓPOLIS
Localizado na região sudeste de São Paulo, o bairro 

deMirandópolis tem ruas arborizadas e calmas batizadas com 

nomes de flores e tribos indígenas. 

Vizinha de Vila Clementino e Vila Mariana, a região está 

cercada por importantes vias da cidade. Ao lado do metrô 

Praça da Árvore e da Avenida Jabaquara, o bairro é acessível 

e possui farta infraestrutura de lazer e serviços para 

todos os públicos.



RUA DOS CRISÂNTEMOS - SÃO PAULO

Embasamento



Recepção



Espaço descompressão



Copa | Pav. Tipo



TIPO 
LOGIAS

Pod Hub



PLAN 
TAS

Planta | Pav. térreo 

Planta | Pav. tipo



TIPO 
LOGIAS
ACABAMENTOS

Contrapiso para instalação de piso vinílico (a ser contratado pelo proprietário)

Pintura branca na parede

Teto com pintura branca

Fechadura com chave tambor

Infraestrutura para instalação de ar condicionado

Kit porta pronta

Mobiliário: cadeira, mesa, quadro e prateleira

Todas unidades com ventilação natural



Ar condicionado com sistema completo (infraestrutura e equipamentos) 
no, lobby e espaço convivência;

Espaço para lockers;Delivery room;

Espaço convivência com copa compartilhada;

Grupo gerador para funcionamento mínimo das áreas comuns;

Tubulação seca para futura instalação de rede wi-finas áreas comuns;

Previsão de infraestrturapara monitores informativos nos elevadores com sistema 
à ser contratatopelo condomínio;

Recepção com pé direito duplo.

TIPO 
LOGIAS
DIFERENCIAIS



PERGUNTAS 
   & RESPOSTAS



PERGUNTAS & RESPOSTAS

Quando serão entregues 
as primeiras unidades?

As primeiras unidades serão entregues no 
empreendimento Highlights Dr. Nelson Moretti 
em 08/2024.



PERGUNTAS & RESPOSTAS

Quem fará a administração 
e organização dos espaços?
Para responder essa pergunta, precisamos separar 
quem fez adesão ao POOL e quem não fez. 

Para quem fez adesão ao POOL, o sistema de gestão dos 
espaços é do Operador. Ele indicará o sistema/aplicativo 
a ser utilizado para a gestão dos espaços.

Para quem não fez adesão ao POOL, terá que fazer a 
gestão sob sua própria responsabilidade, podendo-se 
utilizar de serviços pay-peruse oferecidos pelo Operador.



PERGUNTAS & RESPOSTAS

Quais serão as localizações 
dos Workpods?
Os primeiros serão na Rua das Flechas, nº 311 
Jardim Prudência, Rua das Azaléas, nº 70 – Mirandópolis 
e futuro lançamento na Rua Visconde de Guaratiba, 
nº 238 – Alto do Ipiranga.



PERGUNTAS & RESPOSTAS

Os Workpods serão entregues 
com persianas nas janelas?

As janelas dos Workpods não serão entregues 
com persianas.



PERGUNTAS & RESPOSTAS

Sim, para os clientes aderentes ao pool haverá 
sistema de gestão de alguns serviços. Outros, 
serão administrados diretamente pela Co.W 
(telefonia e internet).

Haverá algum aplicativo relacionado 
ao consumo de horas e consumo 
de facilidades? (impressão, locação de 
sala de reunião, e outros serviços)



PERGUNTAS & RESPOSTAS

Haverá alguma integração entre os 
usuários voltado para uma comunidade 
específica que utiliza os Workpods e 
possuem trabalhos complementares, se 
conhecerem e interagirem?

Haverá uma rede de comunidade onde serão 
compartilhadas informações dos clientes que
forneçam autorização para tal compartilhamento.



PERGUNTAS & RESPOSTAS

Existirá algum mural com informações 
de prestadores de serviços 
(freelancers) que utilizam o espaço e, 
em complemento, um local para realizar 
encontros desses usuários?

No momento, temos uma área de convivência 
no 2º pavimento que é voltada para esta
integração e networks.



PERGUNTAS & RESPOSTAS

Os clientes dos Workpods poderão 
utilizar os créditos em qualquer 
localização que tenha
Workpods da rede?
Nesse primeiro momento, os compradores poderão 
utilizar os créditos apenas no empreendimento
Highlights Dr Nelson Moreti, localizado na da Rua 
Flechas – Jardim Prudência.



PERGUNTAS & RESPOSTAS

Haverá um espaço para 
consumo de alimentos?

Sim, haverá o espaço convivência com copa 
compartilhada que será destinada para 
esta finalidade no 2º pavimento.



PERGUNTAS & RESPOSTAS

Como é o processo de escrituração 
desse produto?

A aquisição da unidade de WorkPods® é feita 
diretamente no nome do comprador, como um 
imóvel tradicional.



PERGUNTAS & RESPOSTAS

Pode fazer junção 
de Workpods®?

Sim, os Workpods® podem sofrer junções. Isto 
poderá ser feito pelo Operador de acordo com a
necessidade do cliente ou pelo proprietário, caso 
este seja dono de 2 Workpods® adjacentes.



PERGUNTAS & RESPOSTAS

Qual a rentabilidade prevista, para 
um investidor que plugar o ativo 
no Pool?

A estimativa é de que a rentabilidade do ativo seja 
superior ao mercado tradicional de locação de
imóveis, tendo em vista que a oferta desse tipo de 
locação é muito restrita.



PERGUNTAS & RESPOSTAS

Qual é a estimativa do preço 
do aluguel?

A composição do preço do aluguel poderá ser feita 
de várias formas: a) por hora; b) por dia e c) por
períodos maiores. Para cada opção, o valor da 
“hora” será diferente. O estudo preliminar sugere
um valor que pode variar de R$ 60,00 a R$ 120,00 
reais por hora. Lembrando que se trata de um
estudo preliminar sujeito a alteração.



PERGUNTAS & RESPOSTAS

Qual é o horário de funcionamento 
do espaço?

O horário de funcionamento ainda não 
está definido. Contudo, há estudo para a 
disponibilidade dealgumas opções de horário no 
formado 24 x 7 para alguns espaços de trabalho.



PERGUNTAS & RESPOSTAS

Haverá estacionamento no local 
para automóveis?
Não haverá estacionamento para carros nos 
empreendimentos.



PERGUNTAS & RESPOSTAS

O cliente pode comprar a quantidade 
de workpods® que quiser ou tem 
limitação?

Não tem limitação, pode comprar quantos 
Pods quiser.



PERGUNTAS & RESPOSTAS

Qual a diferença desse espaço para 
os coworking que já tem em muitos 
empreendimentos novos?

Os Workpods®, além de poderem ser utilizados de 
acordo com a demanda – sem contratações
burocráticas mensais – estão localizados em 
regiões residenciais, fora dos eixos comerciais,
disponibilizando espaços de trabalho mais 
próximos as pessoas., além de possuírem um 
preço muito mais competitivo.



PERGUNTAS & RESPOSTAS

O proprietário que aderir ao 
pool, poderá fazer uso próprio do 
workpods®?

Todas as regras relativas a adesão ao Pool de 
Locações, serão definidas em contrato específico
entre a CO.W e os Proprietários que aderirem, por 
meio de uma Sociedade em Conta de
Participação (SCP) , inclusive sobre a utilização 
pelo proprietário aderente.



PERGUNTAS & RESPOSTAS

Quem não aderir ao Pool, poderá 
utilizar serviços disponíveis no local, 
como impressão e internet via Wi-fi?

Sim, uma vez que as cobranças são feitas 
diretamente no local disponibilizado para 
impressão e Wi-fi.



PERGUNTAS & RESPOSTAS

Terá prazo para participar do pool?

No momento oportuno a CO.W contatará todos os 
proprietários que, quando da aquisição de seu
Pod, manifestarem interesse em aderir ao Pool. 
Ainda, todas as regras relativas a adesão ao Pool
de Locações, serão definidas em contrato 
específico entre a CO.W e os Proprietários 
Aderentes (SCP).



PERGUNTAS & RESPOSTAS

O proprietário é obrigado a aderir 
ao pool?
Não é obrigado. A adesão ao Pool pelos 
proprietários será facultativa.



PERGUNTAS & RESPOSTAS

O cliente que comprar o ativo e não 
quiser participar do Pool, vai pagar 
a cota condominial e possíveis taxas 
de serviços equivalentes à dos 
outros aderentes?
Todos os custos e despesas que estão 
diretamente ligados a operação do edifício 
COMO UM TODO, serão suportadas por todos 
(Ex.: recepção, limpeza de áreas comuns, 
manutenções periódicas dos equipamentos do 
edifício e sua estrutura). Alguns custos serão 
destinados apenas aos aderentes ao POOL, tais 
como: custos de mudança de lay-out, eventuais 
funcionários exclusivos do POOL.



PLANO DE
COMUNICAÇÃO



OFFLINE
Jornal



OFFLINE
Envelope



OFFLINE
Revista



ONLINE

Google
Waze

Facebook
Instagram

Verticais Imobiliários



ONLINE
Display ADS



ESPAÇOS INTELIGENTES DE TRABALHO HÍBRIDO.




