


No futuro você 
trabalhará em qualquer 
lugar, mas não em um 
lugar qualquer.

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



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 ® .

O FUTURO DO TRABALHO É

HÍBRIDO.



O TRABALHO HÍBRIDO 
OFERECE O MELHOR 
DOS DOIS MUNDOS: 
FLEXIBILIDADE E 
TEMPO COM O TIME.

60%

42%

58%

NÃO HÁ 
MUDANÇAS 
COMPARÁVEIS 
NO LOCAL DE 
TRABALHO 
GLOBAL QUE 
ACONTECERAM 
EM UM PERÍODO 
DE TEMPO TÃO 
CURTO. *

O trabalho híbrido é inevitável.
Os líderes empresariais estão à beira de grandes 
mudanças para acomodar o que os funcionários 
desejam: o melhor dos dois mundos.

dos líderes dizem 
que sua empresa 
está considerando 
redesenhar o espaço 
do escritório para o 
trabalho híbrido.

esperam estar equipados para 
trabalhar remotamente após a COVID .

estarão migrando do trabalho 
presencial para o trabalho totalmente 
remoto após a COVID. 

estarão trabalhando parcialmente 
de forma remota após a COVID.

A pesquisa Work Trend Index foi conduzida por uma empresa de pesquisa independente,
Edelman Data x Intelligence, com 31.092 empregados em tempo integral ou trabalhadores 
autônomo em 31 mercados entre 12 de janeiro de 2021 e 25 de janeiro de 2021.

*Pesquisa da PSB Insights com 225 tomadores de decisões de negócios entre 
11 e 28 de setembro de 2020. O tamanho das empresas era de 300 a 500 
funcionários.

dos colaboradores 
querem opções de 
trabalho remoto 
mais flexíveis para 
permanecer.

dos colaboradores 
querem um 
trabalho com mais 
contato pessoal 
ou colaborativo 
pós-pandemia.

66% 67%73%
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PERTO

Os escritórios normalmente são 
distantes.
Os coworkings não eliminam a 
necessidade de descolamento.
O home-office dificulta o equilíbrio 
entre trabalho e vida pessoal.

POR QUE OS 
WORKPODS®? 

ESPAÇOS DE 

TRABALHO 

DESCENTRALIZADOS, 

FORA DOS EIXOS 

COMERCIAIS.

GANHO DE TEMPO,

EVITANDO 

DESLOCAMENTOS 

PELA CIDADE.

MODELO MAIS 

SUSTENTÁVEL, 

QUE GERA MENOS 

IMPACTO PARA O MEIO 

AMBIENTE.



Os escritórios estão diminuindo 
seus espaços de trabalho.
Os coworkings não oferecem 
estrutura nem segurança 
adequadas.
O home-office peca pela falta de 
estrutura em geral.

POR QUE OS 
WORKPODS®? 

COMPLETO
ESPAÇOS TOTALMENTE 

MOBILIADOS E EQUIPADOS, 

PARA GERAR ERGONOMIA 

E PRODUTIVIDADE.

MODELO QUE FAVORECE 

MAIOR CONTROLE DO TRABALHO 

COM SEGURANÇA.

PLUG&WORK: É SÓ 

ENTRAR E TRABALHAR.



Os escritórios são estruturas 
caras para serem utilizadas parte 
do tempo.
Os coworkings são modelos 
engessados, que exigem 
contratos e garantias.
O home-office peca pela falta de 
foco e dificuldade em administrar 
horários.

POR QUE OS 
WORKPODS®? 

ON 
DEMAND

MODELO TOTALMENTE 

FLEXÍVEL, PARA SER USADO 

ONDE E QUANDO QUISER.

FUNCIONAMENTO

24 HORAS POR DIA,

7 DIAS POR SEMANA.

SEM BUROCRACIA E MAIS 

ECONÔMICO: SÓ PAGA PELO 

TEMPO QUE USA.



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. 



Pespectiva ilustrada da fachada | Rua das Flechas.

BEM-VINDO 
AOS

Highlights Dr. Nelson Moretti



COMO SÃO OS 

O FUTURO DO 
TRABALHO NÃO É 
COMO IMAGINÁVAMOS.
É MELHOR.

Perspectiva ilustrada do lobby de acesso no empreendimento.



UM CONCEITO 
MODERNO, 
QUE MISTURA 
DESIGN, 
TECNOLOGIA E

PRO
DUTIVI
DADE

Perspectiva ilustrada da área de descompressão dos Workpods.

Perspectiva ilustrada do corredor de acesso aos Workpods.

Pespectiva ilustrada do Pod Hub.



A TIPOLOGIA DOS

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

Espaço para lockers;

Delivery room;

Espaço convivência com copa 
compartilhada;

Piso: contrapiso + carpete

Rodapé

Pintura branca na parede

Bicicletário;

Grupo gerador para funcionamento mínimo 
das áreas comuns;

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

Forro de gesso com pintura branca

Fechadura com chave tambor

Ar Condicionado com sistema completo 
(infraestrutura e equipamentos)

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

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

Workpods entregues equipados com 
mobiliário (mesa e cadeira)

DIFERENCIAIS ÁREAS COMUNS

DIFERENCIAIS ÁREAS PRIVATIVAS



O TRABALHO HÍBRIDO ENCONTROU 
A SUA FORMA MAIS MODERNA.

Perspectiva ilustrada do embasamento do empreendimento.



Pespectiva ilustrada da fachada | Rua dos Crisântemos.

BEM-VINDO 
AOS

Ru a dos Crisântemos



COMO SÃO OS 

SEJA 
BEM-VINDO 
AO NOVO.

Perspectiva ilustrada do hall de acesso ao empreendimento.



UMA PROPOSTA 
INOVADORA, 
QUE UNE 
SEGURANÇA, 
ERGONOMIA E 
FUNCIONALIDADE.

Pespectiva ilustrada do Pod Single.
Pespectiva ilustrada da área descompressão.

Perspectiva ilustrada da copa dos Workpods.



A TIPOLOGIA DOS

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

Espaço para lockers;

Delivery room;

Espaço convivência com copa 
compartilhada;

Piso: contrapiso + carpete

Rodapé

Pintura branca na parede

Bicicletário;

Grupo gerador para funcionamento mínimo 
das áreas comuns;

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

Forro de gesso com pintura branca

Fechadura com chave tambor

Ar Condicionado com sistema completo 
(infraestrutura e equipamentos)

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

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

Workpods entregues equipados com 
mobiliário (mesa e cadeira)

DIFERENCIAIS ÁREAS COMUNS

DIFERENCIAIS ÁREAS PRIVATIVAS



ADEUS MODELOS ULTRAPASSADOS. 
OLÁ WORKPODS®.

Perspectiva ilustrada do embasamento do empreendimento.



VISITE STAND DE VENDAS: 
RUA AZALEAS, 70 | RUA DAS FLECHAS, 311

WWW.WORKPODS.COM.BR

SAIBA COMO INVESTIR 
NOS WORKPODS®.

UMA INOVAÇÃO BY

As unidades autônomas “Workpods” possuem finalidade não residencial, categoria de uso – NR1-6 (serviços profissionais). As unidades autônomas Workpods poderão ser destinadas para locação de 
terceiros, podendo ser estruturado (i) mediante contratos de locação ou através de plataforma eletrônica, por períodos curtos ou prolongados, a critério exclusivo de seu proprietário; ou (ii) mediante 
sistema associativo de locação no regime de pool (“Pool de Locação”), observadas as disposições da Convenção de Condomínio do respectivo empreendimento.

GESTÃO DOS ESPAÇOS


