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corporativos em tempos de covid-19

www.momba.arq.br

CONTEÚDO

O presente material foi formulado em resposta à crise
mundial causada pelo covid-19. Procuramos de forma
investigativa reunir o máximo de informações, até o
presente momento, que nos ajudem a repensar os nossos
espaços e culturas de trabalho. Portanto, este manual
contou com a ajuda de variadas fontes bibliográficas, tidas

Capítulo 1. Entendendo o contexto
deste manual em tempos de covid-19

atualmente como autoridades no assunto, como OMS, CDC
e ECDC.

Capítulo 2. Desenhando um mapa geral
do retorno

Capítulo 3. Análise de espaços e
possibilidades de adaptação

Capítulo 4. Reforço de políticas
comportamentais

Capítulo 5. Criando estratégias com a equipe

O Brasil está percorrendo uma frase crítica da epidemia. Sabemos que as alterações nos espaços
e a criação de protocolos não são garantias absolutas de segurança, mas são fundamentais para
prevenção do contágio. A última edição desse manual foi feita dia 15/06/2020. Nessa data, de
acordo com Michael Ryan, diretor de emergências da Organização Mundial da saúde (OMS), o
Brasil é um dos países com o maior aumento do número de casos de Covid 19, estando o país
entre aqueles que ainda não chegaram ao pico da transmissão.

Casos novos de covid-19 por data notificação

Fonte gráfico: Ministérioda saúde-https://covid.saude.gov.br/
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ENTENDENDO O RETORNO

A PRIMEIRA tarefa é desenharmos um
diagrama que compreenda todos os pontos
que envolvam a volta ao trabalho, da saída
de casa até a mesa do escritório.

MAPA MENTAL

O mapa mental ajudará na gestão de todas as informações que
devemos compreender, anexadas as particularidades de cada
ambiente de trabalho

QUADRO GERAL

MUDANÇAS
FÍSICAS

desenhando um
esquema geral
do quadro de
retorno

entendendo o
espaço físico e as
mudanças
necessárias.

novas políticas
do ambiente
de trabalho.

descobrindo
dinâmicas próprias
do seu negócio

ESTRATÉGIAS
DE ADAPTAÇÃO

MAPA MENTAL DO RETORNO

POLÍTICAS DE
COMPORTAMENTO

Ç
Entenda o seu espaço físico. Ficará mais fácil de
compreender as mudanças necessárias.
• Consiga uma planta arquitetônica atualizada. Isso será
fundamental para criar uma visão espacial precisa.
• Faça um estudo de todos os espaços que os seus funcionários
irão percorrer até a chegada em suas estações de trabalho.

• Estude regiões estratégicos para a criação de pontos de
limpeza e informação.

Faça um esquema geral do retorno e entenda as
consequências para todos os envolvidos. Procure
analisar:

• Como será a volta para cada funcionário e se possível torne-a
optativa inicialmente.
• Faça um mapa da localização do escritório e do local onde os
seus funcionários moram. Dessa maneira você entenderá o
quão difícil é para cada pessoa retornar a rotina normal.
• Prepare documentos e cartilhas com as novas políticas
comportamentais de adaptação.

Ç
Cada empresa possui dinâmicas próprias de trabalho. Seja
criativo e imaginativo procurando novas estratégias de
assegurar o bem estar e a saúde dos seus funcionários

Organize de forma categórica todas as novas políticas
do seu ambiente de trabalho. Deixe claro o que é
esperado dos funcionários em relação aos:

• Faça com a sua equipe um esquema rotacional de presença.
Podendo adotar estratédias como dias ou horários alternados

• Novos parâmetros de limpeza.
• Regras de distanciamento social.

• Prepare uma estrutura de software e de espaço físico pronta para se
adequar a cultura do videocall.
• Lembre-se que estamos em um momento difícil para todos,
transforme a volta em algo leve e agradável.

• Delivery’s, encomendas externas e visitas.
• Reuniões internas, almoços, happy hours e afins.

O design dos espaços e a criação de protocolos não são garantia absoluta de
segurança. Faça uma linha do tempo DO DIA DE TRABLHO do seu funcionário, e
compreenda pontos críticos dessa volta
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• Entenda as possibilidades dos seus

• Peça ao condomínio todos os

• O distânciamento no elevador tornou-

• Eleja em seu trabalho

Elevadores/ escadas

Espaços de trabalho

funcionários. Oriente o uso de

protocolos que estão sendo

se responsabilidade coletiva.

pessoas responsáveis pela

transportes individuais.

seguidos.

•Siga as recomendações de no máximo

adequação e fiscalização

4 pessoas, uma em cada canto.

das mudanças que

• Evite tocar nos botões.

deverão ser aplicadas,

• Formule horários alternativos de entrada
e saída, evitando horários de pico.
• Pense na possibilidade de oferecer
transporte particular aqueles que moram
em distâncias significatvas.

• Veja se circulações exclusivas de
entrada e saída foram criadas.
• Evite horários de pico.

tanto físicas quanto
comportamentais.

Ç
Ç

º
Formule uma lista de todos
os lugares que os seus
funcionários irão percorrer
e permanecer. Esteja
preparado para a criação
de novos espaços.

º
Através do distanciamento
social de 2 metros
compreenda qual a nova
capacidade populacional
do seu espaço.

º
Utilize sistemas de
sinalização como placas e
adesivos, mostrando
possíveis marcações de
lugares, circulações e
outros.

º
As análises serão feitas
inicialmente em mobiliários
estacionários, isto é, fixos,
como mesas de reunião,
estações de trabalho e
instalações sanitárias.

º
As guias imaginárias do
distanciamento social NÃO
devem ser posicionadas em
elementos móveis como
cadeiras e gaveteiros. Utilize
mesas, paredes ou divisórias
fixas.

ATENÇÃO
DURANTE A ANÁLISE

º
Mantenha uma distância
adequada enquanto se
move entre espaços. A
segurança dependerá de
diligência pessoal de cada
usuário. Se possível utilize um
sistema unidirecional de
circulação.

º
Em salas fechadas, a
ocupação máxima será
feita de acordo com a
análise de distanciamento
social. Procure um sistema
de sinalização para os
momentos de uso.

2 metros

º
Crie acessos exclusivos de entrada e
saída, controlando fluxos e evitando
encontros.

º
Torne obrigatório o uso de máscaras nas
áreas comuns do edifício.

º
Caso ocorram fluxos intensos em
determinados períodos, entenda com
cada andar se é possível determinar
horários diferentes de entrada e saída.

º
Crie pontos de higienização pessoal.

º
Implemente equipamentos que
aumentem a proteção das pessoas
como: tapetes desinfetantes, divisórias
de acrílico para quem trabalha na
recepção, portas automáticas e outros.

º
Caso o seu local de trabalho tenha um
hall de espera, configure-o de tal forma
que ele respeite as normas de
distanciamento social.

º
Procure saber se há regras
estipuladas pelo
condomínio que orientem
os usuários sobre lotações
máximas e manipulação.

º
Estipule um máximo de 4
pessoas por viagem, de tal
forma que cada usuário
possa ficar em um canto
separado.

º
Para manipular os botões
faça uso de objetos
descartáveis ou de fácil
higienização como palitos
e chaves. Caso o botão
seja

º
Evite encostar-se nas
paredes e nos assessórios
como corrimões internos.
Esquema de posicionamento
dos usuários dentro do
elevador.

º
Como os elevadores terão
suas capacidades
reduzidas, as escadas serão
mais usadas e merecem
atenção neste período de
adaptação.

º
O distanciamento social
deve ser mantido em todos
os momentos. Procure
mantê-lo nas escadas.

º
Sinalize que as
ultrapassagens laterais
devem ser evitadas

º
Se possível faça com que as
escadas sejam
unidirecionais

ANÁLISE

da planta arquitetônica

Analise a planta arquitetônica

Crie um círculo com 1

Posicione o centro do círculo

Organize cadeiras e

do seu espaço. Se possível use

metro de raio, de modo

em pontos centrais dos

mobiliários ao passo que

ferramentas e programas que

que seja usado como guia

mobiliários estacionários

evite o intercruzamento dos

permitam escalar e medir

para respeitar o

(mesas de reunião, estações

círculos.

objetos. Caso não seja, procure

distanciamento social,

de trabalho e afins).

a ajuda de profissionais que
possam auxiliar, como arquitetos

e engenheiros.

ESTAÇÕES DE TRABALHO

SALAS FECHADAS

ESPAÇOS
COMPARTILHADOS

BANHEIROS

ADAPTADO
LAYOUT

01

ORIGINAL

• Deve-se alternar os lugares de modo que garanta
o distanciamento necessário de 2 metros entre os
funcionários.
• Mantenha o distanciamento entre estações de trabalho
próximas, que compartilhem a mesma circulação.
• Verificar a possibilidade de instalção de painéis em
acrílico para assegurar proteção.

O raio de 1 metro deve ser colocado no centro da
mesa uma vez que a posição das cadeiras podem
sofrer alterações
•

02
ADAPTADO

LAYOUT

LAYOUT
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ESTAÇÕES DE TRABALHO

ORIGINAL

ORIGINAL
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01
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01

ORIGINAL
LAYOUT

02
ADAPTADO

LAYOUT

Nem sempre será possível
manter os distanciamentos.
Estude a possibilidade de
instalar divisores acrílicos entre
estações.

LAYOUT

02

ADAPTADO

Nem sempre será possível
manter os distanciamentos.
Estude a possibilidade de
instalar divisores acrílicos entre
estações.

LAYOUT

ESTAÇÕES DE TRABALHO

ORIGINAL

01

01
ORIGINAL

• Em salas fechadas, a ocupação máxima será feita de
acordo com a análise de distanciamento. O uso da sala
deve ser notificado em uma sinalização na porta de
acesso.

LAYOUT

O raio de 1 metro deve ser colocado no centro da
mesa uma vez que a posição das cadeiras podem
sofrer alterações.
•

02

ADAPTADO

• Sempre que possível, transfira reuniões e encontros para
locais externos.

Dê preferência
a ventilação
externa

• O tempo é um fator decisivo. Em ambientes menores
procure diminuir o tempo de permanência.

01

LAYOUT

SALAS FECHADAS

• Os assentos devem ser reajustados para fornecer mais
espaço individual.

ORIGINAL

01

ADAPTADO

02
04

LAYOUT

ADAPTADO

Dê preferência
a ventilação
externa

02

LAYOUT

Nem sempre será possível
manter os distanciamentos.
Nestes casos procure realizar
encontros rápidos e o mais
distante possível.

LAYOUT

SALAS FECHADAS

LAYOUT

ORIGINAL

01

03
Dê preferência
a ventilação
externa

02

LAYOUT

ESPAÇOS
COMPARTILHADOS

ADAPTADO

01

Dê preferência
a ventilação
externa

LAYOUT

ORIGINAL

• Em espaços compartilhados, como copas, cozinhas, cafés e espaços lounge, as pessoas devem manter a distância
de 2 metros.
• Evite pontos de congestionamento e crie filas para uso de eletrodomésticos ou serviços, como cafeteiras, pias,
bebedouros, impressoras, microondas.
• Etiquetas devem ser colocadas no chão afim de evitar pontos de congestionamento.
•

O raio de 1 metro deve ser colocado no centro da
mesa uma vez que a posição das cadeiras podem sofrer alterações

•

Etiqueta adesivada no chão para demarcação de espera e não aproximação de fila

02

BANHEIROS

01

LAYOUT

ORIGINAL
LAYOUT

ADAPTADO

• Converse com todos os funcionários sobre os protocolos de uso do banheiro. O ato de lavar as mãos é uma prática
vital para manter um ambiente protegido.
• Cabines sanitárias e lavatórios também devem obedecer as regras de distanciamento social.
• Interrompa temporariamente os secadores de mão automáticos uma vez que provocam a dispersão de gotículas de
água e possível contaminação do ambiente.
• Se possível opte por tecnologias que dispensem o uso das mãos para manuseio.
• É importante providenciar papeis descartáveis na saída do banheiro para a não contaminação das mãos após a
lavagem; e também se deve oferecer um lixo do lado de fora para descarte dos papeis utilizados.

•

O raio de 1 metro deve ser colocado no centro da
mesa uma vez que a posição das cadeiras podem sofrer alterações

SIMULAÇÃO DE ESCRITÓRIO

01
LAYOUT

ORIGINAL

•

O raio de 1 metro deve ser colocado no centro da
mesa uma vez que a posição das cadeiras podem sofrer alterações

•

Etiqueta adesivada no chão para demarcação de espera e não aproximação de fila

SIMULAÇÃO DE ESCRITÓRIO

02
LAYOUT

ADAPTADO

•

O raio de 1 metro deve ser colocado no centro da
mesa uma vez que a posição das cadeiras podem sofrer alterações

•

Etiqueta adesivada no chão para demarcação de espera e não aproximação de fila

SIMULAÇÃO DE ESCRITÓRIO
Considere a possibilidade de criar dois turnos de trabalho, um vespertino e
outro matutino. Desta forma é possível reduzir a população do ambiente de
trabalho.

Dê preferência
a ventilação
externa

circulação generosa

03
LAYOUT

ADAPTADO

•

O raio de 1 metro deve ser colocado no centro da
mesa uma vez que a posição das cadeiras podem sofrer alterações

•

Etiqueta adesivada no chão para demarcação de espera e não aproximação de fila

•
•

Equipe A - Vespertina
Equipe B - Matutina

Pontos estratégicos com produtos
de higienização pessoal

Se possível
faça uso de
ventilação externa

SIMULAÇÃO DE ESCRITÓRIO

Portas de abertura automática

Sistema de ar condicionado

As portas rápidas são equipamentos autônomos e

O direcionamento das autoridades sanitárias persiste em evitar

inteligentes que funcionam de forma integrada com a

os sistemas de recirculação de ar, como o ar condicionado,

operação do cliente. Desta forma é possível operar

mesmo que acoplado a equipamentos que realizem troca de ar

portas sem o manuseio em maçanetas.

com o exterior. Constatou-se que a circulação de ar provocada
pelos equipamentos faz com que possíveis “microgotas com
carga viral” sejam espalhadas pelo ambiente. Nos estudos
realizados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças de
Guangzhou, pessoas distante em até 4 metros foram infectadas
devido a circulação de ar provocada pelo ar condicionado.

Terminais de detecção de sintomas

Tecnologias Low Touch

Empresas especializadas em identificação biométrica já

Procure instalar tecnologias que excluam o toque, seja ela

começam a oferecer mecanismos de detecção sintomas

de aproximação até mesmo de identificação facial. Pense

de coronavírus. Terminais inteligentes são capazes de

desde as cancelas do estacionamento até os relógios de

rastrear sintomas da Covid-19 por meio de reconhecimento

ponto eletrônico. Muitos estabelecimentos já estão

facial.

implementando totens de higienização com dispensers
automáticos.

Ao voltarmos para o meio de trabalho, novas
políticas comportamentais deverão ser
adotadas obrigatoriamente por todos os
colaboradores e pela empresa.
A. Limpeza constante de todas as
superficies de alto contato, como
maçanetas e mesas.
B. Protocolos de higienização para as
pessoas e para os seus respectivos
objetos, como celulares e carteiras.

C. Deixe claro oque é experado dos
funcionários quanto rotinas de limpeza e
autocuidado.
D. Criação de esquemas gráficos como
forma de orientação das novas políticas
da empresa.
E. Medidas de segurança no atendimento
de visitas, fornecedores e delivery’s.

~

Crie uma programação de limpeza
que considere:
•

Higienização de todas as superficies de alto contato.

•

Horários obrigatórios de limpeza.

•

Funcionários que também se responsabilizem pelas
próprias estações de trabalho.

•

Cuidado extra com materiais de uso público como
canetões de lousa, controles remotos e afins.

•

Locais estratégicos com produtos de limpeza e de
higienização pessoal

SUPERFÍCIES DE ALTO
CONTATO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tampos de mesa
Maçanetas
Puxadores
Telefones
Controles remotos
Interruptores
Tomadas
Cadeiras
Sofás
Poltronas
Bancada de wc e cozinha
Dispenser de papel
Dispensar de sabão
Box de banheiro e paredes
Assessórios de wc e cozinha
Bandeijas
Eletrodomésticos
Materiais e equipamento de TI

•
•
•
•
•

Tapetes
Cortinas
Toalhas
Almofadas
Tapeçarias

º
Forneça à sua equipe o

º

equipamento e o treinamento

Desencoraje o compartilhamento de

necessários para realizar seus

equipamentos de escritório, como

trabalhos em

telefones e computadores. Instrua os

segurança, incluindo equipamentos

funcionários a possuírem kits individuais e

de proteção individual (EPIs).

intransferíveis.

º

º
Reduza as interações presenciais entre
funcionários e visitantes. Considere
executar serviços de manutenção antes
ou depois do horário comercial. Locais
específicos devem ser criados para
receber encomendas.

Mantenha a higiene adequada
lavando frequentemente as mãos
(com água e sabão por 20 segundos,
conforme recomendado).
Desinfetantes para as mãos devem
estar prontamente disponíveis em
espaços públicos e áreas comuns.

•

Computador de mesa

•

Celulares

•

Laptop

•

Carteiras

•

Teclado

•

Canecas

•

Mouse

•

Cartões de visita

•

Canetas e afins

•

Documentos

•

Porta Lápis

•

Porta retratos

Oriente os funcionários para que nenhum
assessório pessoal fique na estação de
trabalho. Neste primeiro momento
apenas o computador será aceito.

º

Ç

Mapeie todas as particularidades do
seu negócio e procure entender quais
lugares merecem atenção específica.

º
Treinamentos online estão disponíveis
de forma gratuita em variadas
platarformas. Informe os seus
funcionários sobre as maneiras
corretas de higienização, retirada de
luvas, retirada de máscaras,
entendimentos sobre sintomas e afins.

º
Lembre-se que estamos todos
passando por um período complexo e
que algumas pessoas estão
enfrentando até mesmo o luto. Torne a
volta ao trabalho algo leve e positivo.
Deixe os funcionários perceberem que
aquele é um lugar seguro.

º
Infelizmente as confraternizações estão
adiadas por um tempo. Contudo procure
outras formas de integrar a equipe. Que tal
enviar um kit de EPI junto de uma
lembrança?

O nosso objetivo é ajudar neste período crítico no qual

nos encontramos. Não deixe de ficar informdo com as
últimas novidades:

CDC (CENTERS FOR
DISEASE CONTROL
AND PREVENTION)

BOMA
INTERNACIONAL

OMS
(ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA SAÚDE)

ECDC ( EUROPEAN
CENTER OF DISEASE
PREVENTION AND
CONTROL)

M O M B A . A R Q

www.momba.arq.br
arquitetura@momba.arq.br
(11) 99579-0812
O Mombá é um escritório de arquitetura localizado em
São Paulo, formado por profissionais multidisciplinares com
experiência em diversas áreas da arquitetura e criação.

W W W . M O M B A . A R Q . B R

Desde o início da pandemia causada pelo Covid-19, o
Mombá pesquisa sobre os efeitos do vírus nos espaços que
trabalhamos e vivemos. Nesse momento crítico, temos
desenvolvido adaptações nos espaços corporativos a fim
de minimizar os impactos e perigos de contaminação com
a volta ao trabalho. Nossa equipe está pronta para
oferecer auxílio nesta fase tão complexa.

Agradecemos pela atenção e divulgação do
manual.
Arthur Mansur e Bruna Louise
sócios fundadores
M O M B A . A R Q

rua martins fontes, 230 – 5A
são paulo - sp, brasil
Tel. +55 11 3159-4299

