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RESUMO 
 

ACCIOLI, M. E. R. A contribuição da Avaliação Pós-Ocupação (APO) no processo 

de projeto de ambientes administrativos no interior de um parque fabril. 2022. 

Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.    

Esta pesquisa visa investigar as decisões de projeto adotadas em um edifício estudo 

de caso, por meio da aplicação dos instrumentos indicados nos procedimentos 

metodológicos da Avaliação Pós-Ocupação (APO). A estratégia adotada para a 

pesquisa foi realizar uma busca de teorias e pesquisas já existentes, organizar 

referências normativas relacionadas ao tema, entender como essas decisões foram 

implementadas e com quais resultados, de forma que, a relação entre a teoria e as 

descobertas pudessem significar uma contribuição à base de conhecimento. Os 

procedimentos metodológicos de pesquisa elegidos estão contidos na APO, visto ser 

um conjunto de multimétodos aplicado, que valoriza a opinião dos usuários e conduz 

a uma série de evidências e, consequentemente, à confiabilidade das informações. 

Como estudo de caso, optou-se por um edifício corporativo inserido em uma indústria 

automobilística na região metropolitana de SP, construído em 1985, com cerca de 

13.500m² de área útil, e que, em 2015, passou por um processo de retrofit interno, 

com renovação nos seus conceitos de ocupação e com novas configurações dos seus 

ambientes. Critérios vinculados aos conceitos de desempenho e servibilidade da 

edificação foram avaliados sob o ponto de vista dos usuários e da pesquisadora. Com 

a aplicação destes procedimentos para a avaliação do edifício na sua fase pós-

ocupação, realizou-se um diagnóstico sistêmico, com o entendimento das soluções 

implementadas, apresentando possíveis melhorias para os espaços avaliados e 

passível de ser seguido em futuros projetos de intervenção, ainda que com algumas 

limitações inerentes ao estudo de caso,  com vistas às melhorias na qualidade do 

ambiente construído. 

Palavras-chave: Avaliação Pós-Ocupação. Edifícios administrativos. Indústria 

Automobilística. 
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ABSTRACT 
 

ACCIOLI, M. E. R. The contribution of Post-Occupancy Evaluation (POE) in the 

design process of administrative environments in an industrial park. 2022. 

Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.    

This study aims to investigate the design decisions adopted in a case study of a 

building by using the instruments indicated in Post-Occupancy Evaluation (POE) 

methodological procedures. The strategy adopted for the research was to carry out a 

search of existing theories and research, organize normative references related to the 

topic, understand how these decisions were implemented and with what results, so 

that the relationship between theory and findings could lead to making a contribution 

to the knowledge base. The chosen research methodology was the POE, as it is a set 

of applied multimethod, which values users' opinions and leads to evidence and, 

consequently to reliable information. The case study was a corporate building located 

in an automobile industry in the metropolitan region of São Paulo, Brazil, built in 1985, 

with approximately 13,500m² of usable area, and which, in 2015, underwent an internal 

retrofit process. The occupation concepts were renewed, and new configurations of its 

environments were made. Criteria linked to the concepts of performance and 

serviceability of the building were evaluated from the users´ and researcher´s point of 

view. By adopting these procedures, to evaluate the building in its post-occupancy 

phase, a systemic diagnosis was carried out leading to understanding the implemented 

solutions, presenting possible improvements for the evaluated spaces and that will can 

be followed in future intervention projects, although with limitations of this particular 

case study, aiming to improve the quality of the built environment. 

 

Keywords: Post-Occupancy Evaluation. Administrative buildings. Automobile industry. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, vivemos em uma era de transformações, novas tecnologias, novas 

formas de trabalho, novos desafios. Ao analisarmos os ambientes de trabalho durante 

as últimas décadas podemos notar grandes mudanças nos conceitos de ocupação 

dos escritórios e nas formas de uso desses espaços. O que era feito manualmente, 

hoje é realizado com o auxílio de computadores e sistemas que permitem o 

compartilhamento das informações, o que era controlado pessoalmente pelos 

gerentes e supervisores, durante uma exaustiva jornada de trabalho, passa a ser feito 

através da apresentação dos trabalhos desenvolvidos e seus resultados. Surgem os 

horários flexíveis, o trabalho informal, o home office e os locais de trabalho intitulados 

de coworkings, com a interação de diferentes profissionais. Em 2015, assistimos a um 

boom de coworkings em praticamente todas as grandes metrópoles do planeta 

(ARELLANO, 2019). Mazareanu (2019) publicou na plataforma online Statista, dados 

que apontam que em 2018 havia mais de 18 mil desses espaços ao redor do mundo, 

sendo mais de 12 mil cadastrados na Ásia e Índia, seguido da Europa, Oriente Médio 

e África. O trabalho vai para dentro das ruas, das casas, dos cafés, dos restaurantes, 

dos lobbies de hotéis e dos lounges de aeroportos, o escritório transcende os edifícios 

administrativos, Dufy1 (2014, apud GÖCER, Ö. et al., 2018, p.227). 

As empresas apostam em espaços de trabalho inovadores, buscam melhores 

resultados como: produtividade, redução nos custos de implantação e de manutenção, 

satisfação dos seus funcionários e até mesmo a retenção de talentos. Há um claro 

aumento no número de projetos de ambientes de trabalho "não territoriais", baseados 

em funções e processos de trabalho, e não mais em estações de trabalho designadas 

individualmente (VOORDT; MAARLEVELD, 2006). Com estruturas organizacionais 

menos hierárquicas e o aumento da informalidade, surge a necessidade de espaços 

mais eficazes e eficientes, com maior flexibilidade. A produtividade dos funcionários 

passa a ser de grande importância para o cumprimento de metas e o sucesso de uma 

organização (CLEMENTS-CROOME, 2015). 

Além disso, surgem os conceitos de sustentabilidade, mudanças no 

comportamento do consumidor/usuário em relação ao “produto”, publicação de 

normas de regulamentações para o desempenho das edificações, a exemplo da 

 
1 DUFFY, F. Justifying Place in a Virtual World. Public Lecture Series, 2014. 
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Norma Brasileira (NBR) 15575-1 (ABNT, 2021); fatos que propulsionam mudanças de 

postura na prática profissional de arquitetos e urbanistas e engenheiros (ONO et al., 

2018). A qualidade funcional da edificação passa a ser almejada, com acessibilidade, 

uma disposição eficiente, compreensível, suficientemente flexível e que ofereça 

condições físicas e espaciais que garantam um ambiente seguro, salubre e saudável 

(VOORDT; WEGEN, 2013).  

Segundo Clements-Croome (2015), nos últimos 20 anos tem-se reforçado que 

as condições ambientais exercem um efeito direto no desempenho e no bem-estar 

dos seus ocupantes, mas somente nos estudos mais recentes é que se visualiza uma 

compreensão mais clara sobre o ambiente ocupado. Em outro estudo elaborado em 

2019, o mesmo autor também sinaliza que, segundo relatório do Mc Graw Hill 

Construction (2014), proprietários e diretores administrativos de empresas julgam que 

as melhorias das condições ambientais trazem como benefício: uma maior 

produtividade autoavaliada, menor absenteísmo, custos de saúde reduzidos, maior 

satisfação do usuário, maior envolvimento do usuário e maior capacidade de atrair 

novos talentos. Numerosos estudos, Hedge2 (2000), De Dear e Brager3 (2001), Fisk4 

(2002), Fang, Clausen e Fanger5 (2004), Meir et al6 (2009), Choi e Moon7 (2017), 

Loftness8 et al. (2018), indicam que a qualidade ambiental no local de trabalho é 

fundamental para a saúde e produtividade dos usuários (apud PARK; LOFTNESS e 

AZIZ, 2018, p.1). Uma pesquisa conduzida por Gensler 9 (2013, apud GÖCER, Ö. et 

al., 2018, p.228) sinalizou que 90% dos entrevistados acreditam que o ambiente tem 

influência no desempenho dos funcionários e na eficiência do trabalho.  

 
2 HEDGE, A. Where are we in understanding the effects of where we are? Ergonomics. v.43, 

n.7, p.1019–1029, 2000.  
3 DE DEAR, R.; BRAGER, G.S. The adaptive model of thermal comfort and energy 

conservation in the built environment. International Journal Biometeorology, n. 45, p.100–108, 
2001. 

4 FISK, W.J. How IEQ affects health, productivity. ASHRAE Journal, n.44, p.56–60, 2002. 
5 FANG, L.; CLAUSEN, G.; FANGER, P.O. Impact of temperature and humidity on the 

perception of indoor air quality. Indoor Air, v.8, n.2, p.80–90, 2004.  
6 MEIR, I. et al. Post-occupancy evaluation: An inevitable step toward sustainability. 

Advances in Building Energy Research, v. 3, n.1, p.189–219, 2009. 
7 CHOI, J.H.; MOON, J. Impacts of human and spatial factors on user satisfaction in office 

environments. Building Environment, v.114, p.23–35, 2017. 
8 LOFTNESS, V. et al. Critical Frameworks for Building Evaluation: User Satisfaction, 

Environmental Measurements and the Technical Attributes of Building Systems (POE + M). In: 
PREISER, W.F.E., HARDY, A.E., SCHRAMM, U. Building Performance Evaluation: From Delivery 
Process to Life Cycle Phases. Springer International Publishing: Cham, Switzerland, 2018, p. 29–48. 

9 GENSLER RESEARCH INSTITUTE. The 2013 U.S. Workplace Survey, Industry Findings: 
Government. Gensler, 2013. 
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Além disso, parece existir um link entre saúde, sustentabilidade e qualidade 

ambiental. O termo “saúde” refere-se ao corpo e à mente, as coisas que nos cercam 

podem influenciar nosso humor e nossa concentração (CLEMENTS-CROOME, 2015).  

O desafio para as organizações está em lidar com esse ambiente em rápida 

transformação (WEERDENBURG; BRUNIA, 2016). Segundo Göcer, Ö. et al. (2018), 

de acordo com a International Data Corporation 10(IDC 2015), existiam 96,2 milhões 

de trabalhadores com mobilidade em 2015, nos Estados Unidos, com a expectativa 

de se chegar a 105,4 milhões em 2020, o que corresponde a 72,3% do total da força 

de trabalho americana. Essa mobilidade está longe se ser comparada com a nossa 

realidade, mas ela vem acontecendo, principalmente, nos nossos grandes centros 

urbanos. 

Paralelamente, vivemos em 2020, a pandemia mundial do Corona vírus, a qual 

trouxe uma revolução nos conceitos de trabalho. A lógica dos espaços de trabalho já 

estava mudando antes mesmo do início da pandemia (CUTIERU, 2020), mas o 

processo foi acelerado, as pessoas foram forçadas a trabalhar em suas casas, mesmo 

que ainda não preparadas para isso, escritórios foram fechados, as empresas tiveram 

que repensar as suas formas de trabalhar, a queda nos lucros que atingiu grande parte 

das empresas forçou a busca pela redução de custos. Os ambientes de trabalho 

corporativos passaram a ser, em um primeiro momento, o foco dessas reduções. A 

incerteza do momento trouxe questionamentos sobre o futuro dos escritórios que 

ainda não foram respondidos e o caminho a trilhar ainda é incerto. O ano de 2020 

reforçou a importância da flexibilidade espacial, onde as estruturas devem ser 

capazes de acomodar uma ampla variedade de cenários imprevistos e imprevisíveis 

(CUTIERU, 2020). 

Nesse cenário altamente competitivo, que se transforma tão rapidamente, 

surge o desafio para os profissionais, envolvidos nesse processo, de coordenar todas 

essas mudanças e criar ambientes de trabalho que apoiem o desenvolvimento das 

atividades das organizações. Arquitetos, engenheiros, designers e facilities managers 

buscam respostas e soluções, muitas vezes, num ritmo desordenado, correndo contra 

o tempo e contra os inúmeros processos burocráticos que devem ser cumpridos. O 

cliente, por sua vez, tem desejos semelhantes, mas muitas vezes não está disposto a 

pagar mais do que o orçamento planejado (VOORDT; MAARLEVELD, 2006). 

 
10 IDC (International Data Corporation). IDC Forecast U.S. Mobile Worker Population to 

Surpass 105 million by 2020, 2015. 
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Segundo Clements-Croome (2019), para persuadir empresários e tomadores de 

decisão quanto à necessidade de investimento em projetos de melhorias, é 

indispensável a apresentação de evidências econômicas para se obter os recursos 

financeiros necessários. Na prática, os projetos são feitos independentemente da 

satisfação dos usuários e do desempenho do ambiente de trabalho (MIDDLEHURST 

et al., 2018). 

A missão do planejar, projetar, construir, torna-se árdua, sofrida e muitas vezes 

o resultado alcançado não é o esperado. Parar, pensar, avaliar são verbos que devem 

ser conjugados e praticados entre os profissionais envolvidos nesse processo. Lições 

aprendidas podem não somente levar ao aprimoramento do projeto sob investigação, 

mas também da qualidade da programação, da construção e do gerenciamento do 

ambiente construído (VOORDT; MAARLEVELD, 2006). Pesquisas e estudos quando 

bem elaborados são capazes de fornecer subsídios para novos empreendimentos, 

exemplos do que “deu certo” e do que “não deu certo” podem realimentar o ciclo de 

vida útil de uma edificação. Fazer uso de instrumentos eficazes de avaliação do 

ambiente construído, capazes de trazer resultados fidedignos, podem auxiliar no 

processo de desenvolvimento de projetos consistentes. 

Mas quais procedimentos poderiam auxiliar nessa avaliação dos ambientes 

pós-ocupados? A Avaliação Pós-Ocupação (APO), conjunto de multimétodos que 

surge nos anos 60 nos países desenvolvidos e no Brasil em 1984, diferencia-se de 

outros tipos de avaliação aplicada ao ambiente ocupado por valorizar também a 

opinião do usuário e se mostra como um caminho para a obtenção dos resultados 

desejados.  

Há décadas, Andrade (2000), Federal Facilities Council – FFC (2001), Preiser 

e Vischer (2005), Barlex, Blyth e Gilby (2006), Voordt e Wegen (2013), Clements-

Croome (2015), Ono et al. (2018), dentre outros pesquisadores, consideram a APO 

como um conjunto de métodos e técnicas relevantes a ser aplicado em ambientes 

corporativos para auxiliar nas suas adequações físico-funcionais. Com os resultados 

obtidos por meio da utilização do conjunto de métodos e técnicas da APO, é possível 

oferecer, de forma sistematizada, recomendações para que haja um processo de 

readequação e revisão da organização dos espaços, visando à melhoria das 

condições físicas da edificação e da qualidade espacial (RODRIGUES et al, 2018). 
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Para Vásquez-Hernández e Restrepo Álvarez11 (2017); Li, Froese e Brager12 (2018), 

prestar atenção ao período pós-ocupação dos edifícios existentes por meio da APO é 

importante e indispensável dentro do ciclo de vida dos edifícios, uma vez que permitirá 

estratégias aprimoradas para o projeto, construção e operação de novos edifícios 

(apud MIDDLEHURST et al., 2018, p.234). 

Avaliar o projeto e seu processo, ou o edifício, por meio da APO permite 

compreender os motivos subentendidos nas decisões dos vários participantes do 

processo, uma vez que essas decisões são, com frequência, baseadas em uma 

grande variedade de considerações (PREISER; SCHRAMM, 2005).  

 

A APO pretende comparar a avaliação de desempenho físico (o ponto de 

vista dos avaliadores) com os níveis de percepção e de satisfação dos 

usuários finais com vistas a obtenção de diagnósticos consistentes que por 

sua vez irão embasar recomendações para o próprio edifício estudo de caso 

(com vistas a operação e a manutenção) ou para projetos futuros 

semelhantes, num processo retroalimentador (ORNSTEIN, 2019). 

 

Dentro do cenário exposto, entende-se que, pesquisas relacionadas ao uso e 

à ocupação dos edifícios corporativos e avaliadas na sua pós-ocupação, são capazes 

de fornecer informações e dados confiáveis que sirvam de subsídios para profissionais 

e empresários envolvidos no processo do “Planejar, Construir e Manter”, na busca por 

melhores resultados no ambiente físico de trabalho e no retorno dos investimentos de 

uma organização.  

O futuro dos escritórios ainda é desconhecido, as incertezas e novas formas de 

trabalho geradas durante a pandemia, provocada pelo Corona vírus, ainda precisam 

ser entendidas e vivenciadas em um momento pós-pandêmico e buscar o 

entendimento de como os ambientes de trabalho irão suportar as atividades das 

empresas daqui para a frente será fundamental para embasar novos projetos e 

remodelar os já existentes. Qual será a forma de trabalho adotada pelas empresas: 

100% presencial, 100% home office ou uma forma híbrida? Presume-se que a maioria 

das empresas provavelmente continuará promovendo sistemas mistos de trabalho, 

visto que a interação humana nesse ambiente é insubstituível (HARROUK, 2020). Mas 

 
11 VÁSQUEZ-HERNÁNDEZ, A.; RESTREPO ÁLVARES, M. F. Evaluation of Buildings in Real 

Conditions of Use: Current Situation. Journal of Building Engineering, v. 12, p. 26–36, 2017.  
12 Li, P.; FROESE T. M.; BRAGER G. Post-occupancy Evaluation: State-of-the-Art Analysis and 

State-of-the Practice Review. Building and Environment, n.133, p.187–202, 2018.  



6 
 

será que o home office se consolida? Como as interações entre pessoas irão 

acontecer e como serão os novos rearranjos espaciais para os ambientes de trabalho? 

Sistemas de condicionamento de ar, por exemplo, serão aperfeiçoados ou 

substituídos por uma ventilação natural? Como esses ambientes serão higienizados? 

As respostas para essas perguntas e para muitas outras ainda não existem. Os 

estudos de pós-ocupação, com foco em diagnósticos baseados no cruzamento das 

opiniões dos usuários e do especialista avaliador, tendo como diretrizes o arcabouço 

normativo, legal e as “boas práticas” já consagradas, talvez possam ser um caminho 

consistente a ser trilhado na busca por um melhor entendimento da relação do ser 

humano com o ambiente de trabalho, levando-se em consideração que as pessoas 

precisam de interações dinâmicas com o ambiente construído, precisam sentir-se bem 

em um ambiente de trabalho para produzir e entregar resultados. 
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2 OBJETIVOS E QUESTÕES CENTRAIS DA PESQUISA 
 

O objetivo desta pesquisa foi investigar as decisões de projeto adotadas e seus 

resultados, em um edifício estudo de caso, por meio dos instrumentos de APO, de 

modo que os diagnósticos pudessem apresentar possíveis melhorias para os espaços 

avaliados, realimentar projetos semelhantes e servir de subsídios, para arquitetos, 

facilities managers e gestores, com vistas a melhores resultados na qualidade do 

ambiente construído, retorno dos investimentos (nestes ambientes físicos) de uma 

organização e maior satisfação entre os usuários. 

A estratégia adotada para a pesquisa foi realizar uma busca de teorias e 

pesquisas, já existentes, organizar referências normativas relacionadas ao tema, 

entender como as decisões de projeto foram implementadas e com quais resultados, 

de forma que, a relação entre a teoria e as descobertas pudessem significar uma 

importante contribuição à base de conhecimento, podendo ajudar a redirecionar 

investigações futuras (YIN, 2001).  

Elegeu-se a metodologia da APO, visto ser um conjunto de multimétodos 

aplicado, que valoriza a opinião dos usuários e conduz a uma série de evidências e, 

consequentemente, à confiabilidade das informações. Buscou-se uma pesquisa 

exploratória, descritiva e, também, explanatória, por meio da qual fosse possível 

responder às questões: como, será que, e por que. 

Como estudo de caso, optou-se por um edifício corporativo inserido em uma 

indústria automobilística na região metropolitana de São Paulo, construído em 1985, 

com cerca de 13.500m², e que, em 2015, passou por um processo de retrofit 13 interno, 

com renovação nos seus conceitos de ocupação e com novas configurações dos seus 

ambientes, onde critérios vinculados aos conceitos de desempenho e servibilidade14 

da edificação foram avaliados, sob o ponto de vista dos usuários e da pesquisadora. 

Edifício esse que possui grande similaridade com outros edifícios e ambientes de 

 
13 Retrofit é um processo de melhorias de instalações antigas que busca atualizar o espaço, 

com novas soluções, tecnologias e materiais. 
14 Nas normas elaboradas pela American Society for Testing and Materials (ASTM), a definição 

estabelecida para servibilidade, é a capacidade de um edifício desempenhar a função para qual foi 
projetado, é usado ou solicitado para ser usado, que devem ser empregadas para: fornecer serviços 
de suporte de acordo com as necessidades dos usuários, facilitar comunicação com os usuários, 
garantir que o ambiente esteja corretamente adequado a função designada, subsidiar o processo 
decisório imobiliário e garantir que eventuais custos adicionais sejam minimizados com a relação de 
atuação do gerente de facilidades atrelado ao prévio conhecimento do perfil de utilização do edifício. 
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escritórios corporativos em geral, mas que, ao mesmo tempo, diferencia-se por estar 

inserido dentro de um parque fabril, com uma forte cultura empresarial. 

Algumas dificuldades foram enfrentadas durante o desenvolvimento da 

pesquisa, em função da pandemia do Corona vírus. Certas limitações aconteceram 

durante o período de levantamentos, como o acesso aos usuários e às instalações do 

edifício estudo de caso. Além disso, o fato de as pessoas estarem trabalhando 

remotamente produziu uma perda de contato pessoal e, consequentemente, 

eventuais barreiras entre pesquisadora e participantes. Contudo, essas alterações 

não impediram o andamento dos trabalhos de pesquisa, parte dela no modo virtual.

 A pandemia implicou na necessidade de afastamento social e no 

desenvolvimento de novas formas de se trabalhar, o que trouxe, inevitavelmente, 

reflexos para a realização deste estudo. O home office, que até então era uma 

alternativa para poucos usuários e pouco implementado pela empresa em estudo, 

passou a ser uma nova realidade e os líderes empresariais passaram a estudar novas 

formas de administrar os seus ambientes de trabalho. Esse estudo buscou, portanto, 

de forma complementar, resultados de desempenho da edificação e dos ambientes 

que pudessem embasar as mudanças que deverão acontecer, colaborar com novos 

estudos e auxiliar nas novas tomadas de decisões relacionadas aos novos conceitos 

para os ambientes de trabalho.  

Esperou-se, também, que o presente estudo pudesse incentivar profissionais 

da área, gestores e tomadores de decisão na prática de uma avaliação pós-ocupação, 

buscando, assim, a qualidade dos ambientes construídos e a prática da melhoria 

contínua dos projetos, das obras e do gerenciamento de uso dos ambientes.   
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3 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA (RSL) 
 

A RSL foi desenvolvida no âmbito de três linhas de pesquisa: a contribuição da 

APO nos processos de projetos de escritórios, ambientes de escritórios em parques 

fabris automobilísticos e ambientes de escritórios corporativos em geral, visando obter 

evidências a partir da literatura existente, circunscritas no recorte temporal 2015 – 1º 

trimestre 2020, de modo a estruturar a produção acadêmica e embasar novas 

pesquisas. Complementarmente à RSL, foi elaborada uma breve contextualização da 

APO para o período anterior a 2015.  

 

3.1 PERÍODO ANTERIOR A 2015 
 

Os estudos de APO se iniciaram na década de 1960, com a construção em 

larga escala de conjuntos habitacionais nos Estados Unidos da América (EUA), onde 

pesquisadores conduziram avaliações sistemáticas do ponto de vista do usuário. A 

partir de então, a APO passou a ser difundida e aplicada em diversas tipologias de 

edificações (LI; FROESE; BRAGER, 2018), no entanto, sua aplicação em edifícios 

comerciais e de escritórios aconteceu somente em meados dos anos de 1980 (LEITE, 

1997). Até os anos de 1970 as ações de APO foram praticadas com vistas a 

aconselhamentos e verificações como um meio de aprimoramento para projetos 

futuros, sendo consolidada somente no período entre 1970 e 1990 (ONO et al., 2018). 

É a partir dessa época que surgem as referências bibliográficas mais relevantes para 

os estudos de APO. 

Quando nos referimos aos registros internacionais de APO (Quadro 1), as 

referências americanas se sobressaem. O primeiro livro internacional de APO foi 

lançado em 1988, Post-Occupancy Evaluation, por Wolfgang F.E. Preiser, em parceria 

com Harvey Z. Rabinowitz e Eduard T. White (PREISER; RABINOWITZ; WHITE, 

1988). Em 1989, a publicação – Building Evaluation, (PREISER, 1989), surgiu com 

um simpósio que fez parte de uma conferência realizada na Universidade Técnica de 

Delft, Holanda, em julho de 1988, a décima conferência semestral da International 

Association People-Environment Studies (IAPS 10), onde vários autores adicionais 

foram convidados a participar, a fim de completar o conteúdo deste livro15. 

 

 
15 obra reeditada, em 2018, com o título: Building performance Evaluation: From Delivery 

Process to Life Cycle Phases. 
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Quadro 1 – Principais referências bibliográficas internacionais até 2015 

 

Fonte: Autora, a partir de referências bibliográficas (2020). 

 

Em 1991, outro americano, Henry Sanoff publica: Visual research methods in 

design (SANOFF, 1991), em que técnicas para mapeamento do comportamento 

humano no ambiente construído são propostas como: a observação dos usuários no 

ambiente, registros fotográficos e levantamento de vestígios. A partir de meados dos 

anos de 1990, além das publicações americanas de Robert B. Bechtel - Environmental 

and Behaviour: An Introduction (BECHTEL, 1997), e de Wolfgang F.E. Preiser e Ulrich 
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Schramm - Building Performance Evaluation (PREISER; SCHRAMM, 1997), ambas 

de 1997, que abordam conteúdos sobre aspectos metodológicos e conceitos de 

desempenho das edificações, respectivamente, outras referências de APO começam 

a surgir em diferentes países, a exemplo de George Baird e outros autores que editam, 

na Nova Zelândia, Building evaluations techniques (BAIRD et al., 1996), discutindo 

sobre os procedimentos metodológicos e estudos de casos de aplicação de APO em 

diversas tipologias construtivas. Vale ressaltar que práticas de APO também 

acontecem nessa mesma época, na Austrália e Nova Zelândia, onde os governos 

estimulavam a aplicação da APO nos escritórios de administração e serviços públicos; 

no Japão, com construtoras aplicando esse método para a avaliação de edifícios 

antigos (Toshida Headquarters, Nippon Telegraph and Telephone – NTT Twins 

Regional Headquarters, Ark Mori Buildings e Umeda Center Building); Inglaterra e, 

com raros exemplos, na Alemanha (LEITE, 1997). Também durante os anos de 1990 

e início dos anos de 2000, artigos sobre a aplicação da APO em edifícios de escritórios 

são publicados no Japão (YAMAGISHI et al., 1993; LE ROUX; KATO, 2002) e na 

Dinamarca (CHRISTOFFERSEN et al., 1999). Em 2001 é publicado pela Federal 

Facilities Council (FFC), o livro: Learning From Our Buildings: a state-of-the-practice 

summary of post-occupancy evaluation (FFC, 2001), uma revisão de APO em uma 

versão didática e com enfoque na aplicação da APO em edifícios públicos; em 2002, 

surge a publicação dos autores holandeses Taeke de Jong e Theo van der Voordt - 

Ways to study and research urban, architectural and technical design (JONG; VAN 

DER VOORDT, 2002), evidenciando a incorporação dos métodos e técnicas da APO 

ao processo de projeto, também são publicadas duas novas contribuições de 

Wolfgang F.E. Preiser: uma em 2003, em que escreve e a National Council of 

Architecture Registration Board (NCARB) publica um guia completo sobre a APO - 

Improving building performance (PREISER, 2003) e a segunda, em  2005, em 

conjunto com Jacqueline C. Vischer - Assessing Buildings Performance (PREISER; 

VISCHER, 2005), em que destacam os ambientes de trabalho e apresentam casos 

internacionais, inclusive do Brasil. Nos anos de 2010, destaca-se o trabalho de 

pesquisadores da School of Architecture - University of Technology de Sydney, 

Austrália - o método Building Occupants Survey System Australia (BOSSA), lançado 

em 2011, que visa automatizar a aplicação de questionários e agilizar a estatística de 

dados, com ênfase no conforto ambiental, sendo publicado, em 2016, uma referência 

sobre esse método - BOSSA: A multidimensional post-occupancy evaluation tool 
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(CANDIDO et al. 2016), na revista Building Research & Information. No ano de 2012 

destacam-se também, a obra coletânea de Mallory-Hill, Preiser e Watson – Enhancing 

building performance (MALLORY-HILL; PREISER; WATSON, 2012), com modelos de 

desempenho de construções, metodologias e estudos de caso, e a publicação de 

Edward Finch – Facilities change management (FINCH, 2012), que aborda aspectos 

de gestão da infraestrutura, operação e manutenção de edifícios e seus ambientes. 

 

No Brasil (Quadro 2), a APO se consolida a partir da década de 1980, sobretudo 

nas instituições públicas de ensino superior, época em que começa a haver um maior 

estreitamento dos contatos acadêmicos com pesquisadores dos Estados Unidos e 

Europa (ONO et al., 2018). O primeiro livro de APO é publicado no país em 1992, por 

Sheila Walbe Ornstein e Marcelo de Andrade Roméro (ORNSTEIN; ROMÉRO, 1992) 

– Avaliação pós-ocupação do ambiente construído, em que descrevem a metodologia 

da APO adaptada à nossa realidade. Em 2003, esses mesmos autores organizam e 

editam Avaliação pós-ocupação: métodos e técnicas aplicados à habitação social 

(ROMÉRO; ORNSTEIN, 2003), que embora trate de aspectos voltados à habitação 

de interesse social, também traz uma visão metodológica de APO no país. 

No ano de 2008, José de Queiroz Pinheiro e Hartmut Günther organizam 

Métodos de pesquisa nos estudos pessoa-ambiente (PINHEIRO; GÜNTHER, 2008), 

uma abordagem sobre os instrumentos voltados à pesquisa quali-quantitativas 

adotadas na APO, com a apresentação dos resultados de estudos de pesquisa 

desenvolvidos pela arquiteta e psicóloga Gleice Azambuja Elali, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Em 2010, Sheila Walbe Ornstein traz mais duas novas contribuições. Na 

primeira delas, organiza, em parceria com Márcio Minto Fabricio, a obra Qualidade no 

projeto de edifícios (FABRICIO; ORNSTEIN, 2010), em que vários autores 

apresentam e discutem a importância da qualidade do processo de projeto e a 

percepção dos usuários e pesquisadores nos ambientes construídos. Na segunda, em 

conjunto com Rosaria Ono, é abordada uma ampla revisão bibliográfica sobre a APO 

no Brasil, com uma publicação no periódico Architectural Engineering and Design 

Management, intitulado: Post-occupancy evaluation and design quality in Brazil: 

concepts, approaches and an example of application (ORNSTEIN; ONO, 2010). 
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Quadro 2 - Referências bibliográficas APO anteriores a 2015 no Brasil 

 

Fonte: Autora, a partir de referências bibliográficas (2020). 

 

No ano seguinte, Doris Kowaltowski, e sua equipe de pesquisa, publicam O 

processo de projeto em arquitetura: da teoria à tecnologia (KOWALTOWSKI et al., 

2011), abordando aspectos da gestão da qualidade do processo de projeto.  

Em, 2012, Monica Santos Salgado, Paulo Afonso Rheingantz, Giselle Arteiro 

Nielsen Azevedo e Marcos Martinez Silvos organizam o livro Projetos complexos e 

seus impactos na cidade e na paisagem (SALGADO et al., 2012), onde textos reunidos 
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apresentam uma abordagem interdisciplinar do processo de projeto e avaliação do 

desempenho do ambiente construído.  

E por fim, destacam–se duas publicações de 2013: Arquitetura sob o olhar do 

usuário: programa de necessidades, projeto e avaliação de edificações, de Theo van 

der Voordt e Herman van Wegen (VOORDT; WEGEN, 2013), livro traduzido para o 

português que corresponde a uma versão atualizada da edição publicada em inglês, 

em 2005, e o livro de Qualidade ambiental na habitação: avaliação pós-ocupação de 

Simone B. Villa e Sheila Walbe Ornstein (VILLA; ORSNTEIN, 2013), que embora 

aborde temas relativos à habitação, apresenta também aspectos funcionais, 

comportamentais e ambientais do ambiente construído. 

 

3.2 PERÍODO ENTRE 2015 e 2020 
 

As buscas de registros (artigos de periódicos, capítulos de livros, dissertações 

e teses), para cada linha de pesquisa, foram feitas em duas bases de dados de 

resumos e citações de literatura científica: Scopus e Web of Science; na rede social, 

voltada à área da ciência e pesquisadores, Researchgate e na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), em março de 2020. Esses levantamentos 

partiram de palavras-chave, na língua inglesa, por ser o idioma de prestígio dos 

periódicos internacionais, meio pelo qual chegou-se a um primeiro conjunto de 

registros. Posteriormente, com o uso de refinamentos de fontes, associados a termos 

pertinentes, chegou-se a um segundo conjunto de registros. Por meio da análise dos 

títulos e dos abstracts, selecionou-se uma série de registros relacionados à linha de 

pesquisa e fez-se uma leitura detalhada com vistas às contextualizações e às 

conclusões que pudessem embasar a pesquisa. Em especial, para a linha de pesquisa 

relacionada à APO, foi realizado, complementarmente, um levantamento a partir de 

nomes de pesquisadores internacionais e nacionais conhecidos por meio de 

referências bibliográficas e citações acadêmicas obtidas em leituras e orientações 

prévias. Em cada passo da busca foram anotados: a quantidade de registros 

encontrados, os subtemas que foram desconsiderados e os estudos selecionados 

para leitura detalhada. Complementarmente, foi feita uma relação dos registros 

relevantes com o título, autor, país de origem, abordagem, ano e fonte, os quais 

poderão ser observados nos quadros que serão apresentados a seguir. 
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No processo de coleta de dados para a primeira linha de pesquisa: Avaliação 

Pós-ocupação, foram realizadas 13 buscas: uma envolvendo palavras-chave 

relacionadas à APO para artigos e capítulos de livros; uma para as dissertações e 

teses; 5 relacionadas a autores internacionais: Volker Hartkopf, Vivian Loftness, Derek 

Clements-Croome, Jacqueline Vischer e Wolfgang F.E. Preiser e 6 relacionadas a 

autores nacionais: Sheila Walbe Ornstein, Rosaria Ono, Simone Barbosa Villa, Ana 

Judite Galbiatti Limongi França, Gleice Azambuja Elali e Paulo Afonso Rheingantz. 

 
Quadro 3 - Linha de pesquisa APO 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

A busca pela palavra-chave APO, dentro das bases Scopus e Web of Science, 

conduziu a mais de 1.100 registros, com o refinamento relacionado a campos 

específicos e outras palavras-chave chegou-se a 34 itens, e por meio da leitura dos 

abstracts foram selecionados 5 registros para leitura detalhada (Quadro 3). 

A leitura dos 5 registros selecionados para APO (Quadro 4) conduziu a um 

conteúdo rico e de relevada importância para a pesquisa: Roskams e Haynes (2019) 

apresentando a experiência da aplicação de uma nova abordagem para medir o grau 

de satisfação de usuários, através da aplicação de questionários durante vários dias 

seguidos, visando a avaliação em momentos diferentes e focados nas observações 

do usuário na sua última meia hora no ambiente em questão;  Durosaiye, Hadjri e 
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Liyanage (2019) trazendo uma discussão sobre a importância da APO e as possíveis 

razões pelas quais ela não tem sido incorporada na prática profissional no Reino 

Unido; Benammar, Anouche, Lesgaa e Cherif (2018) apresentando uma pesquisa, em 

um ambiente de trabalho na Argélia, que analisa a percepção dos usuários em relação 

a um ambiente de trabalho open-space e os impactos sentidos do ponto de vista da 

psicologia ambiental; Göcer Ö. et al. (2018) explorando a mobilidade e a escolha da 

estação de trabalho pelo usuário, fazendo uso de conceitos e colocações de vários 

autores, bem como de dados estatísticos e, por fim, Rasheed e Byrd (2017) 

questionando a forma de avaliação utilizada para medir o desempenho dos usuários 

no ambiente de trabalho, através de questionários e sinalizando a possibilidade de 

erros de interpretação e falhas no diagnóstico. 

 
Quadro 4 – Linha de pesquisa APO (registros selecionados) 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

No que se refere às teses e dissertações relacionadas ao tema APO, por meio 

de consulta na BDTD, foram encontrados 7 registros dentro do refinamento 

Arquitetura e Urbanismo (Quadro 5) e 7 dentro do Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Engenharia de Produção. Desses 14 

trabalhos, apenas 3 referiram-se a ambientes de trabalho, os demais concentraram-

se em temas relacionados ao ensino, aos hospitais, ao urbanismo, às residências, 

entre outros, tal como demonstrado nos Quadros 5 e 6 abaixo. A leitura detalhada 

(Quadro 7) foi feita nos trabalhos de: Ghosn (2019), Martinez (2018) e Schreiber 

(2017).  



17 
 

Quadro 5 - Linha de pesquisa APO - teses e dissertações I 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Quadro 6 - Linha de pesquisa APO - teses e dissertações II 

 

Fonte: Autora (2020). 
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Quadro 7 - Linha de pesquisa APO - teses e dissertações (registros selecionados) 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

 

Ghosn (2019), analisa a transição entre espaços acadêmicos de escritórios 

privados para escritórios de planta livre, bem como a transição para ambientes de 

trabalho flexíveis e compartilhados – Activity Based Working (ABW), tendo como foco 

a investigação das diferenças de satisfação dos ocupantes em relação à Qualidade 

Ambiental Interna (QAI) por meio da APO. Ghosn faz uso da ferramenta BOSSA, a 

qual foi criada por um grupo de pesquisadores da Austrália e demonstra nos seus 

resultados altos índices de satisfação dos usuários, em diferentes categorias de QAI, 

quando comparados com os escritórios privados. 

Martinez (2018), transcorre sobre a evolução e modelos de organização do 

trabalho, colocando a importância do ambiente versus produtividade visando 

identificar os principais fatores ambientais percebidos como influentes na 

produtividade e qualidade de vida no trabalho dos usuários, fatores de sucesso e 

falhas no ambiente físico. Para avaliar os ambientes e sua relação com o usuário, 

Martinez faz uso da APO como ferramenta de análise e tem como estudo de caso o 

Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da Universidade de São Paulo, na 

Cidade de São Carlos.  

Schreiber (2017) explora os processos de retrofit e, ao mesmo tempo, objetiva 

quantificar a satisfação dos usuários no ambiente de trabalho, através da aplicação 

da APO, em um edifício comercial, estudo de caso, localizado na área central da 

cidade de São Leopoldo – Rio Grande do Sul. 
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Ao tratar de pesquisas relacionadas a autores internacionais, dentro da base 

de dados Scopus e Web of Science, período de 2015 a 2020, 7 registros foram 

encontrados para Volker Hartkopf.  

                                                     

Quadro 8 - Linha de pesquisa APO - Volker Hartkopf 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Quadro 9 - Linha de pesquisa APO - Volker Hartkopf (registro selecionado) 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Dos 7 registros, 6 focaram em temas que não estavam diretamente ligados à 

pesquisa, a saber: edifícios inteligentes, práticas de engenharia, controle de energia 

e sistemas de condicionamento de ar (Quadro 8), sendo selecionado um capítulo de 

livro, publicado em parceria com mais quatro pesquisadores (Quadro 9) - “Critical 

frameworks for building evaluation: user satisfaction environmental ensurements and 

the Technical Attributes of Buildings Systems (POE+M)”, (LOFTNESS, 2018), o qual 
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faz parte da obra “Building Performance Evaluation”, que é uma retrospectiva de como 

o campo da avaliação de desempenho pós-ocupação e da construção evoluiu nos 

últimos 25 anos, organizada por Wolfgang F. E. Preiser, Andrea F. Hardy e Ulrich 

Schramm e editada em 2018 (PREISER; HARDY; SCHRAMM, 2018).   

Nesse registro, Volker Hartkopf e os demais pesquisadores fazem uma 

abordagem integrada de avaliação de desempenho do edifício, considerando que as 

ferramentas subjetivas de avaliação pós-ocupação sejam combinadas por métricas. 

Os pesquisadores revelam também uma série de descobertas que catalisam futuros 

padrões ambientais internos e melhoram o projeto, a mecânica, a iluminação e o 

interior de edifícios. 

Ao pesquisar sobre Vivian Loftness, 37 registros foram encontrados nas bases 

de dados Scopus e Web of Science, período de 2015 a 2020, além do capítulo de livro 

citado anteriormente, em parceria com Hartkopf e outros pesquisadores. Dentre os 

quais dois destacaram-se por focar no ambiente de trabalho (Quadros 10 e 11). 

 

 
Quadro 10 - Linha de pesquisa APO - Vivian Loftness 

 

Fonte: Autora (2020). 
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Quadro 11 - Linha de pesquisa APO - Vivian Loftness (registros selecionados) 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

No primeiro artigo, publicado no periódico Building and Environment, em 2019, 

Vivian Loftness em parceria com mais dez colegas, expõem a importância da luz 

natural nos ambientes de trabalho, com citações de vários estudos ao longo dos anos, 

e ressaltam a necessidade do controle da luz natural de forma a evitar contrastes e 

fadiga ocular. O estudo apresenta uma comparação entre sistemas de sombreamento 

e benefícios gerados aos usuários no ambiente de trabalho (JAMROZIK et al., 2019). 

No segundo artigo, datado de 2018 e publicado no periódico Buildings, apresenta uma 

pesquisa realizada pelo Center for Building Performance and Diagnostics (CBPD), no 

Carnegie Mellon University, onde foram coletados dados objetivos e subjetivos sobre 

as condições ambientais internas em locais de trabalho públicos e privados (PARK; 

LOFTNESS; AZIZAN, 2018). Os desempenhos dos ambientes foram medidos através 

de atributos técnicos, pesquisa de satisfação dos usuários e medições in loco. No 

total, foram investigadas 1.712 estações de trabalho em 64 edifícios, e os métodos 

utilizados, os resultados e a forma de análise são demonstrados de forma clara e 

objetiva.  

 

Ao estudar Derek Clements-Croome, 28 artigos relacionados aos temas citados 

foram encontrados, sendo que, seis deles focaram nos ambientes de trabalho (Quadro 

12). Além dos estudos selecionados, destacou-se também a terceira edição do seu 

livro “Creating the Productive Workplace: Places to Work Creatively”, editado em 2017, 

que é uma coletânea de textos de profissionais renomados da prática e da academia 

que exploram as evidências da pesquisa básica e de estudos de caso para testar 

como o ambiente construído afeta nosso bem-estar físico, mental e social, em que os 
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autores mostram que muitos elementos no ambiente construído contribuem para o 

estabelecimento de um espaço saudável e criativo (CLEMENTS-CROOME, 2017).  

Dentro dos registros selecionados (Quadro 13), o autor inglês disserta sobre a 

importância da qualidade dos ambientes construídos e sua relação com o bem-estar 

dos usuários versus produtividade (CLEMENTS-CROOME, 2015), analisa os 

ambientes de trabalho Agile, comparando-os com os leiautes de escritórios 

tradicionais e ao open-plan, no que se refere aos aspectos de privacidade, 

aglomeração e satisfação (KEELING; CLEMENTS-CROOME; ROESCH, 2015) e 

explora um estudo de avaliação dos aspectos subjetivos e a experiência com os 

ambientes climatizados, através da análise da relação entre “sensação” e “avaliação” 

(KEELING; CLEMENTS-CROOME; ROESCH, 2016). Em conjunto com Middelhurst, 

Yao, Jiang, Deng e Adams (2018) relata vários estudos, técnicas e resultados de APO 

e apresenta o método de Analytic Hierarchy Process (AHP) para quantificar o grau de 

importância relacionados à “Qualidade do Ambiente Interno”, “Desempenho dos 

Ocupantes” e “Qualidade do Local de Trabalho”. 

 

Quadro 12 - Linha de pesquisa APO - Derek Clements-Croome 

 

Fonte: Autora (2020). 
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Quadro 13 - Linha de pesquisa APO - Derek Clements-Croome (registros selecionados) 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Em 2019, demonstra que os conceitos de feedback , utilizados nas avaliações 

dos edifícios e seus ambientes, são tão válidos hoje quanto eram em 1980, e que as 

inovações tecnológicas podem ser agregadas para se obter resultados mais 

fidedignos (CLEMENTS-CROOME, 2019) e, por fim, em parceria com Turner e 

Pallaris reforça que, para se projetar espaços que beneficiem o nosso bem-estar é 

necessário ter o conhecimento de como o nosso corpo responde aos múltiplos 

estímulos que recebe do ambiente,  que a forma física do edifício e seu leiaute interno, 

associados à interação social e cultural do local de trabalho, criam uma experiência 

multissensorial (CLEMENTS-CROOME; TURNER; PALLARIS, 2019). 

 

Na pesquisa relacionada à Jacqueline Vischer, três capítulos de livros foram 

selecionados, os quais trouxeram conceitos de relevada importância para a pesquisa 

(Quadros 14 e 15). O primeiro capítulo faz parte do livro Building Performance 

Evaluation (PREISER; HARDY; SCHRAMM, 2018), em que Vischer analisa os 

estudos de feedback do usuário versus aspectos de conforto e produtividade, 

indicando fatores psicológicos que podem interferir na avaliação e percepção do 

ambiente de trabalho (VISCHER, 2018). O segundo registro é um capítulo da terceira 

edição do livro Creating the Productive Workplace: Places to Work Creatively, editado 



24 
 

por Derek Clements-Croome (2017), voltado ao tema de saúde, bem-estar e 

produtividade no ambiente de trabalho (VISCHER, 2017), e o terceiro registro 

(VISCHER, 2015) faz parte do livro Handbook of Environmental Psychology and 

Quality of Life Research, editado por Fleury-Bahi, Pol e Navarro (2017), que reúne 

autores e pesquisas multidisciplinares voltadas à psicologia ambiental, focando na 

qualidade de vida e suas relações com os espaços. Vischer (2015) em seu capítulo, 

disserta sobre a qualidade de vida no trabalho, a relação entre ambiente e estresse e 

a forma como os espaços podem comprometer a organização em termos de 

produtividade de seus colaboradores. 

 

Quadro 14 - Linha de pesquisa APO - Jacqueline Vischer 

 

Fonte: Autora (2020). 

    

 

Quadro 15 - Linha de pesquisa APO - Jacqueline Vischer (registros selecionados) 

 

Fonte: Autora (2020). 
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Partindo para os autores nacionais, destaca-se Sheila Walbe Ornstein, com a 

publicação do primeiro livro sobre APO no país, em parceria com Marcelo de Andrade 

Roméro (ORNSTEIN; ROMÉRO, 1992.  

Dentro do período estipulado para essa RSL (de 2015 a 2020), 43 registros 

foram encontrados, os quais englobam vários temas aplicados à APO, sendo que, 

quatro deles sobressaíram pela analogia ao tema desta pesquisa, e foram, portanto, 

selecionados para a leitura detalhada (Quadros 16 e 17).  

 

Quadro 16 - Linha de pesquisa APO - Sheila Walbe Ornstein 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Em destaque, pela sua alta importância e contribuição aos estudos da APO no 

Brasil, o livro “Avaliação pós-ocupação: da teoria à prática” organizado em parceria 

com Rosaria Ono, Simone Barbosa Villa e Ana Judite Galbiatti Limonge França, 

lançado em 2018, com a colaboração de mais cinco pesquisadores, estruturado em 
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12 capítulos agrupados em quatro grandes partes (utilização da APO nas melhorias 

do ambiente, fundamentos da APO, experiências de aplicação, disseminação e 

caminhos futuros), apresenta a evolução cronológica da APO nos contextos 

internacionais e nacionais, com pesquisas e atividades de ensino, exemplificando os 

principais trabalhos e avanços na área (ONO et al., 2018). Dentro dessa obra destaca-

se, também, o capítulo 10 de autoria de: Ana Judite Galbiatti Limongi França, Maria 

Beatriz Pestana Barbosa, Marcelo de Andrade Roméro e Sheila Walbe Ornstein, onde 

são apresentados exemplos de aplicação de APO, com diferentes enfoques, sendo 

abordada entre os vários aspectos, a questão do retrofit em edifícios voltados aos 

ambientes de trabalho, com análises de eficiência energética, ergonomia, 

sustentabilidade, condições de conforto, limpeza e manutenção predial (FRANÇA et 

al., 2018).  

 

                  Quadro 17 - Linha de pesquisa APO - Sheila Walbe Ornstein (registros selecionados) 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

 

Os demais registros trouxeram conceitos gerais de APO, apresentação de 

métodos, reflexões sobre a contribuição da APO para o desenvolvimento de projetos 

melhores e salientaram a importância dessa ferramenta na gestão de projetos. Em um 

dos artigos, a autora salienta o muito que ainda há de se fazer em APO e os caminhos 

que ainda precisam ser trilhados, pontos que poderão, certamente, serem abordados 

em trabalhos futuros.  
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Outros autores também foram pesquisados, como Gleice Azambuja Elali,  com 

suas contribuições voltadas para a psicologia ambiental, e Paulo Afonso Rheingantz,  

com estudos relacionados à qualidade do ambiente. Autores de relevância dentro do 

contexto APO, mas com estudos relacionados ao tema desta pesquisa, anteriores ao 

período estipulado para essa RSL, motivo pelo qual não foram detalhados.    

 

Quadro 18 - Linha de pesquisa escritórios indústria automobilística (registros encontrados) 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Para a segunda linha de pesquisa relacionada à indústria automobilística, no 

primeiro momento, inúmeros registros foram encontrados dentro das bases Scopus e 

Web of Science, contudo, com os refinamentos efetivados, entre os 54 registros 

localizados, somente um foi selecionado para a leitura detalhada devido à relevância 
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do tema em relação à essa dissertação. Assuntos relacionados à Indústria 4.0 e 

processos de produção, em geral, foram os que mais surgiram enquanto os 

relacionados aos ambientes de trabalho administrativo pouco foram abordados. O 

mesmo aconteceu dentro da BDTD, em que, nenhum registro foi encontrado dentro 

dessa linha de pesquisa. 

 

Quadro 19 - Linha de pesquisa escritórios indústria automobilística – registros encontrados (tema x 
quantidade) 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Quadro 20 - Linha de pesquisa escritórios indústria automobilística – registro selecionado 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Os Quadros 18 e 19 demonstram o que foi pesquisado, a quantidade de 

registros encontrados, e no Quadro 20 está indicado o único registro selecionado para 

a leitura detalhada, onde Promes (2016) analisa os ambientes de trabalho no grupo 

Bayerische Motoren Werk - BMW, na Alemanha, que optou pela implementação de 

um local de trabalho flexível, diante de uma demanda de crescimento do número de 

seus funcionários. O estudo analisa os efeitos da mobilidade e flexibilidade no 

ambiente de trabalho através da percepção de satisfação e bem-estar dos 

funcionários, durante um período de dois anos. 
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Seguindo com a RSL e partindo para a terceira linha de pesquisa, voltada aos 

ambientes de escritórios corporativos, leiautes open-plan ou open-space, 2.412 

registros foram destacados em um primeiro momento, com o refinamento relacionado 

à ocupação e aos espaços corporativos, chegou-se ao total de 67 registros, dos quais 

11 foram selecionados para leitura detalhada (Quadros 21 e 22). 

 

Quadro 21 - Linha de pesquisa ambiente de escritórios corporativos (registros encontrados) 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

A seguir, tem-se um resumo das abordagens tratadas em cada um dos 

registros, os achados e as conclusões dos respectivos autores. 
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Nappi, Ribeiro e Cochard (2020), entendem que, quando da aplicação de uma 

pesquisa de avaliação de um ambiente de trabalho, as circunstâncias do momento 

precisam ser analisadas e entendidas, as mudanças precisam ser gerenciadas para 

se manter as atitudes positivas dos funcionários e criar vínculos emocionais com o 

espaço. Embora seja importante que o funcionário esteja satisfeito com o seu 

ambiente de trabalho, isso não é suficiente para garantir uma positividade no suporte 

ao desenvolvimento das atividades. Achados relativos ao estresse nesses locais são 

poucos e com evidências limitadas a aspectos físicos (temperatura, ruído, 

aglomeração), e a fatores psicológicos, como distração e ansiedade. 

 

Quadro 22 - Linha de pesquisa ambiente escritórios corporativos (registros selecionados) 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

3ª LINHA DE PESQUISA : AMBIENTES DE TRABALHO CORPORATIVOS / ARTIGOS EM GERAL

Título Autor Origem Abordagem Ano Fonte

1.

THE INTERPLAY OF STRESS AND 

WORKSPACE ATTACHMENT ON USER 

SATISFACTION AND WORKSPACE 

SUPPORT TO LABOUR PRODUCTIVITY

Nappi, I.; Ribeiro,  

G. C.; Cochard, N.
França

APLICAÇÃO DE UMA PESQUISA DE AVALIAÇÃO DE UM AMBIENTE DE 

TRABALHO, ONDE OS AUTORES CONCLUEM QUE AS MUDANÇAS DESSES 

LOCAIS PRECISAM SER GERENCIADAS PARA SE MANTER AS ATITUDES 

POSITIVAS DOS FUNCIONÁRIOS E CRIAR VÍNCULOS EMOCIONAIS COM O 

ESPAÇO DE TRABALHO.

2020
JOURNAL OF CORPORATE 

REAL ESTATE

2.

THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERIOR 

OFFICE SPACE AND EMPLOYEE HEALTH 

AND WELL-BEING - A LITERATURE 

REVIEW

Colenberg, S.; 

Jylhä T.; 

Arkesteijn, M.

Holanda

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE AS POSSÍVEIS RELAÇÕES 

EXISTENTES ENTRE OS RECURSOS INTERNOS DOS AMBIENTES DE 

ESCRITÓRIOS E O BEM-ESTAR DOS FUNIONÁRIOS, A NIVEL FÍSICO, 

PSICOLÓGICO E SOCIAL.

2020
BUILDING RESEARCH AND 

INFORMATION

3.

IMPACT OF EMPLOYEE SATISFACTION 

WITH FACILITIES ON SELF-ASSESSED 

PRODUCTIVITY SUPPORT

Groen, B.; Van 

der Voordt, T. M.; 

Hoekstra, B.; Van 

Sprang, H.

Holanda

ESTA PESQUISA FORNECE UMA VISÃO CLARA DA RELAÇÃO ENTRE 

SATISFAÇÃO COM O AMBIENTE CONSTRUÍDO, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 

COM A PRODUTIVIDADE PERCEBIDA, COM BASE EM DADOS DE PESQUISAS 

COLETADAS AO LONGO DE QUASE 10 ANOS EM 191 ORGANIZAÇÕES.

2019
JOURNAL OF FACILITIES 

MANAGEMENT

4.

ACTIVITY-BASED FLEXIBLE OFFICE: 

EXPLORING THE FIT BETWEEN 

PHYSICAL ENVORNMENT QUALITIES 

AND USER NEEDS IMPACTING

Zamani, Z.; Gum, 

D.
EUA

ANÁLISE DE  UM AMBIENTE CORPORATIVO, REALIZADA A PARTIR DO 

CONCEITO ACTIVITY BASED WORKED (ABW) ONDE TRAZEM CONCLUSÕES 

RELATIVAS AOS CONCEITOS DE PRIVACIDADE, TERRITORIALIDADE, 

AUTONOMIA, MOBILIDADE E CONCENTRAÇÃO.

2019
JOURNAL OF CORPORATE 

REAL ESTATE

5.

DESIGNING ACTIVITY-BASED 

WORKSPACES: SATISFACTION, 

PRODUCTIVITY AND PHYSICAL ACTIVITY

Cândido, C.; 

Thomas, L.; 

Haddad, S.; 

Zhang, F.; 

Mackey, M.; Ye, 

W.

Austrália

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE ESCRITÓRIOS FAZENDO USO DOS 

MÚLTIPLOS MÉTODOS DE APO, BOSSA – TIME LAPSE, ENFATIZANDO A 

ABORDAGEM CENTRADA NO USUÁRIO COMO FORMA DE MONITORAR E 

FECHAR O CICLI DE DESEMPENHO DE UM AMBIENTE DE TRABALHO, 

ORIENTANDO A EFICÁCIA DE FUTUROS PROJETOS E DISPONIBILIZANDO 

AMBIENTES COM ALTO ÍNDICE DE DESEMPENHO.

2019
BUILDING RESEARCH AND 

INFORMATION

6.

THE IMPACT OF THE "OPEN" 

WORKSPACE ON HUMAN 

COLLABORATION

Bernstein, E. S.; 

Turban, S.
USA

ESTUDO DE AVALIAÇÃO DAS RELAÇÕES PESSOAIS EM ESCRITÓRIOS 

ABERTOS, FAZENDO USO DE SENSORES E APLICADOS EM DUAS EMPRESAS 

MULTINACIONAIS QUE OPTARAM POR MIGRAR PARA ESSE TIPO DE 

AMBIENTE DE TRABALHO.

2018
THE ROYAL SOCIETY 

PUBLISHING

7.

WORKPLACE PRODUCTIVIYT AND 

OFFICE TYPE: NA EVOLUTION OF 

OFFICE OCCUPIER DIFFERENCES BASED 

ON AGE AND GENDER

Haynes, B. P.; 

Suckley, L.; 

Nunnington, N.

Reino Unido

PESQUISA SOBRE OS SUPOSTOS BENEFÍCIOS DE PROUTIVIDADE PERCEBIDA 

PELOS USUÁRIOS EM UM AMBIENTE DE TRABALHO ABERTO, SOB O 

PONTO DE VISTA DE DIFERENTES GERAÇÕES E GÊNERO. 

2017
JOURNAL OF CORPORATE 

REAL STATE

8.

PRODUCTIVITY DRIVERS OF 

KNOWLEDGE WORKERS IN THE 

CENTRAL LONDON OFFICE 

ENVIRONMENT

Chadburn, A.; 

Smith, J.; Milan, 

S.

Londres

ANÁLISE DOS ASPECTOS MAIS SIGNIFICTIVOS (CONFORTO, 

CONECTIVIDADE, DESIGN E FLEXIBILIDAE) QUE PERMITEM PERCEBER UMA 

MAIOR PRODUTIVIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO, COM FOCO NO 

AMBIENTE FÍSICO E SOCIAL, BEM COMO NAS PREFERÊNCIAS INDIVIDUAIS 

DO TRABALHADOR.

2017
JOURNAL OF CORPORATE 

REAL ESTATE

9.

THE IMPACT OF WORKPLACES AND 

SELF-MANAGEMENT PRACTICES ON 

THE PRODUCTIVITY OF KNOWLEDGE 

WORKERS

Palvalin, M.; Van 

der Voordt, T.; 

Jylhä, T.

Holanda

IMPACTOS DOS LOCAIS DE TRABALHO QUE APOIAM A CONCENTRAÇÃO E 

AS PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO NO AUTOGERENCIAMENTO DA 

PRODUTIVIDADEINDIVIDUAL E EM EQUIPE.

2017
JOURNAL OF FACILITIES 

MANAGEMENT

10.

NA INTELLIGENT HOT-DESKING MODEL 

HARNESSING THE POWEROF 

OCCUPANCY SENSING DATA

Cooper, P.; 

Maraslis, K.; 

Tryfonas, T.; 

Oikonomou, G.

Reino Unido

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA FAZER UM MELHOR 

APROVEITAMENTO DA OCUPAÇÃO DAS POSIÇÕES DE TRABALHO 

OFERECIDAS NO INTERIOR DE UM AMBIENTE BASEADO NO USO DE MESAS 

LIVRES E COMPARTILHADAS, O CHAMADO "HOT-DESKINGS”. 

2017 FACILITIES

11.

EXPERIENCING SMART WORKING: A 

CASE STUDY ON WORKPLACE CHANGE 

MANAGEMENTE IN ITALY

Tagliaro, C.; 

Ciaramella, A.
Italia

PESQUISA REALIZADA COMO CONSLTORIA PARA UMA ORGANIZAÇÃO 

MULTINACIONAL, RELATIVA À MUDANÇA DE LOCAL E CONCEITO DE 

AMBIENTE DE TRABALHO, COM ANÁLISES, A PARTIR DA APLICAÇÃO DA 

APO, DOS RESULTADOS OBTIDOS.

2016
JOURNAL OF CORPORATE 

REAL ESTATE
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Collenberg, Jylha e Arkesteijn (2019) apresentam uma revisão sistemática 

investigativa sobre as possíveis relações existentes entre os recursos internos dos 

ambientes de escritórios e o bem-estar dos funcionários, nos níveis físico, psicológico 

e social. Por meio de uma revisão abrangente das pesquisas desenvolvidas nos 

últimos 26 anos, apresentam conclusões e observações para pesquisas futuras. 

Segundo os autores, os estudos analisados focam nos caminhos para prevenção e 

redução dos problemas de saúde, como mobiliário ergonômico para reduzir 

desconfortos, iluminação para reduzir dores de cabeça, materiais absorventes para 

diminuir o ruído. Menor atenção é dada aos recursos que poderiam melhorar o bem-

estar geral dos funcionários como, por exemplo, proporcionar o contato com a 

natureza como forma de se recuperar do estresse ou, até mesmo, a personalização 

dos espaços de trabalho. Enfatizam que, à primeira vista, os escritórios open-plan 

precisam ser evitados, embora não seja claro em que nível isso deve ser evitado 

(densidade de ocupação, total de pessoas no local). Concluem que, o emprego de 

estações de trabalho que permitem o uso sentado ou em pé, de vegetação, do controle 

dos sistemas oferecidos no ambiente (sensores, interruptores, etc.), e o 

aproveitamento da luz natural e vistas externas são aspectos positivos para o bem-

estar dos funcionários. 

Groen, van der Voordt, Hoekstra e Sprang (2019) reestudam a relação entre 

satisfação com o ambiente construído, instalações e serviços com a produtividade 

percebida, comparando um estudo atual com um realizado por Batenburg e van der 

Voordt, em 2008.  Os resultados alcançados confirmam que os usuários acreditam no 

apoio do ambiente de trabalho à produtividade, principalmente aos itens relacionados 

às oportunidades de concentração e comunicação, privacidade e ambiente físico.  

 Zamani e Gum (2019) analisam um ambiente corporativo, montado a partir do 

conceito Activity Based Working (ABW), voltado aos serviços de tecnologia, na 

Carolina do Norte, Estados Unidos, de onde trazem conclusões relativas aos 

conceitos de privacidade, territorialidade, autonomia, mobilidade e concentração. Os 

autores destacam algumas soluções que beneficiariam o ambiente geral tais como: 

salas fechadas para uma pessoa, para o desenvolvimento de atividades de 

concentração; a criação de “bairros”, dentro de um mesmo leiaute, voltados para 

equipes que requerem uma alta comunicação entre os seus colaboradores ou para 

aquelas que requerem maior concentração; a instalação de painéis entre esses 

bairros ou junto às áreas de circulação, como forma de atenuar os ruídos e criar áreas 
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mais isoladas; alteração de cor e textura nos carpetes para fornecer pistas visuais 

para o tráfego apropriado das pessoas; mesas ajustáveis como opções adicionais 

para acomodar estilos de trabalho. Por fim, concluem que a natureza aberta dos 

ambientes incentiva a colaboração, permite oportunidades para conhecer novas 

pessoas dentro da própria organização e que o ruído é de fato um item perturbador. 

Contudo, os espaços privados e o uso de materiais com capacidade de absorver o 

som podem ajudar e, com isso, manter a capacidade visual para as interações 

interpessoais. Enfatizam ainda que, uma liderança eficaz nas regras de etiquetas 

quanto à fala e às implementações de políticas de uso, traria mais benefícios ao local 

de trabalho. 

Candido et al. (2019) apresentam um estudo comparativo entre escritórios 

estilo combi e ABW fazendo uso de uma ferramenta de APO para avaliação da 

satisfação dos ocupantes em relação à Qualidade Ambiente Interno (QAI) dos 

espaços de trabalho, BOSSA – Time Lapse, desenvolvida na Austrália, em 2011, por 

um conjunto de pesquisadores de duas universidades. Os autores apresentam os 

conceitos e questionários padronizados da ferramenta BOSSA, os métodos aplicados 

ao estudo, e concluem que nos ambientes de trabalho ABW, os trabalhadores estão 

em constante movimento, trabalhando em  diferentes espaços, o que lhes dá maior 

liberdade de escolha de locais que melhor se adaptem às suas atividades, e que os 

resultados de satisfação dos ocupantes desse tipo de ambiente são significativamente 

mais altos em relação aos observados em usuários de escritórios tipo combi. 

Conclusivamente, enfatizam que a abordagem centrada no usuário como forma de 

monitorar e fechar o ciclo de desempenho de um ambiente de trabalho serve para 

orientar o design eficaz de futuros projetos e que estudos reforçam a inter-relação 

existente entre os espaços físicos, modo de trabalho e as condições dos ambientes 

internos como forma de oferecer ambientes com alto índice de desempenho. 

Bernstein e Turban (2018) apresentam um estudo de avaliação das relações 

pessoais em escritórios abertos, aplicados em duas empresas multinacionais que 

optaram por migrar para esse tipo de ambiente de trabalho, fazendo uso de sensores 

que captam a interação face-to-face dos voluntários, os seus movimentos de corpo, a 

sua localização, os momentos em que  falam ou escutam e comparam esses 

resultados com o envio e recebimento de e-mails e mensagens, entre os grupos de 

trabalho, de forma a evidenciar se houve um aumento ou uma diminuição nas relações 

interpessoais diante da mudança no conceito do ambiente de trabalho. A pesquisa foi 
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aplicada em dois momentos, anteriormente e posteriomente à mudança, com o 

mesmo grupo de voluntários e para os dois estudos as mesmas evidências foram 

concluidas. Os resultados demonstraram que, para os dois estudos de escritórios 

abertos, a interação face-to-face foi reduzida em cerca de 70%, sendo que a interação 

eletrônica aumentou em 20% e 50% para cada estudo de caso.   Segundo os autores, 

muitas organizações transformam suas arquiteturas de escritório em espaços abertos, 

com a intenção de criar uma maior interação face-to-face mas, na verdade, costumam 

receber uma extensão aberta de funcionários próximos que optam por se isolar da 

melhor maneira possível, parecendo estar o mais ocupado possível (já que todos 

podem vê-lo). 

Haynes, Suckley, Nunnington (2017) fazem uma investigação sobre os 

supostos benefícios de produtividade percebida pelos usuários em um ambiente de 

trabalho aberto, sob o ponto de vista de diferentes gerações e gênero. Por meio de 

uma pesquisa aplicada aos funcionários de uma empresa de operações na região do 

Oriente Médio, que exerciam suas atividades em locais de trabalho com diferentes 

tipologias de leiaute (escritórios abertos, salas compartilhadas, escritórios fechados), 

os autores tentam encontrar pontos positivos e negativos relacionados aos ambientes 

de trabalho abertos quando comparados aos outros tipos de ambientes.  Os 

resultados encontrados foram contrastantes de modo que não houve evidências sobre 

uma positividade, ou não, do ambiente aberto em relação aos demais. Os usuários 

que estavam em escritórios fechados demonstraram que se sentiam mais produtivos 

por causa da privacidade e pelas poucas distrações desse ambiente, já aqueles que 

trabalhavam em espaços abertos indicaram que se sentiam mais produtivos devido 

ao acesso a espaços informais para reuniões, os alocados em escritórios 

compartilhados sinalizaram que as aglomerações e as interrupções eram o principal 

problema encontrado nesse ambiente, embora as interações no trabalho e a troca de 

conhecimentos tenham sido aprimoradas pela proximidade. O ruído interno e a 

proximidade dos colegas tiveram um impacto semelhante para todos os usuários, 

independentemente do tipo de escritório, com um impacto negativo e positivo na 

percepção de produtividade, respectivamente. Algumas diferenças foram identificadas 

na pesquisa sobre o impacto do ambiente do escritório na produtividade percebida de 

acordo com sexo e idade. Geralmente, mulheres ocupantes consideraram o ambiente 

do escritório como tendo um impacto mais positivo  e a distração como um impacto 

negativo na percepção de produtividade. Os trabalhadores mais velhos foram mais 
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positivos em relação ao impacto do ambiente de trabalho na produtividade percebida, 

do que os trabalhadores mais jovens. 

Chadburn, Smith e Milan (2017) analisam os condutores que permitem 

perceber uma maior produtividade no ambiente de trabalho, com foco no ambiente 

físico e social, bem como nas preferências individuais do trabalhador, através de uma 

pesquisa enviada para funcionários de oito companhias locadas na área central de 

Londres. Os resultados demonstraram que como condutores mais significativos, 

aparecem: o conforto, a conveniência, a conectividade e o design. Trabalhadores 

preferem a flexibilidade dos espaços que estimulam a colaboração e 

compartilhamento ao mesmo tempo que oferecem espaços de concentração, livres 

de distração e barulho. Além disso, foi constatado que os usuários apresentam uma 

certa resistência quanto aos espaços abertos, porém, a aceitação acaba sendo 

grande pelos benefícios de melhorias na comunicação. Os autores salientam que as 

considerações de design do escritório precisam, além de tudo, estar alinhadas com o 

bem-estar geral do trabalhador e com as necessidades psicológicas de cada um.  

Palvallin, van der Voordt e Jylhä (2017) exploram os impactos dos locais de 

trabalho que apoiam a concentração e práticas de comunicação no auto-

gerenciamento da produtividade individual e em equipe através de uma pesquisa 

coletada entre nove organizações finlandesas em 2015. Os resultados finais foram de 

encontro aos achados bibliográficos, reforçando que, esses dois ambientes são 

ambos importantes na produtividade percebida, tanto individualmente quanto em 

grupo, sendo a concentração mais importante no nível individual e os espaços 

colaborativos,  significativamente, mais importantes no nível de equipe. As 

descobertas dos autores também apoiam a tendência de que gestores de Recursos 

Humanos (RH), tomadores de decisão e facilities managers devem prestar atenção 

ao uso eficaz do espaço e ao papel do treinamento, das habilidades e das mudanças 

de gestão como forma de alcançar os maiores níveis de produtividade. 

Cooper, Maraslis, Tryfonas e Oikonomou (2016) propõem o desenvolvimento 

de um sistema para fazer um melhor aproveitamento da ocupação das posições de 

trabalho oferecidas dentro de um ambiente baseado no uso de mesas livres e 

comportilhadas, o chamado hot deskings. Segundo os autores, a Internet das Coisas 

poderia produzir um novo conjunto de dados nos escritórios, considerando a alocação 

das mesas, distribuição dos assentos com base nos níveis de ruído, tempo de uso 

necessário, requisito de equipamentos, proximidade com outros que estejam 
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trabalhando no mesmo projeto, entre outros. Por meio de uma simulação de um 

sistema, aplicado em um edifício comercial em Londres, os autores analisam a 

hipótese de que a criação de hot-deskings inteligentes poderiam melhorar a 

distribuição dos usuários dentro do local de trabalho, aumentar a produtividade 

através da criação de um trabalho favorável e melhorar a distribuição das equipes. A 

pesquisa explora uma única possibilidade de hot-deskings inteligentes e os autores 

não discutem as dificuldades técnicas ou culturais envolvidas no processo, mas 

sugerem que as pesquisas relacionadas aos dados de ocupação dentro de um 

ambiente comercial têm um grande potencial a ser explorado. 

Tagliaro e Ciaramella (2016) compartilham uma pesquisa realizada em um 

trabalho de consultoria para uma organização multinacional, em mudança de local e 

conceito do seu ambiente de trabalho, em que analisam, através da APO, os 

resultados obtidos. A pesquisa pode ser considerada uma das poucas contribuições 

italianas no campo da APO. O estudo feito na sede italiana de uma companhia 

multinacional teve o objetivo de centralizar as atividades dos seus departamentos, 

inicialmente espalhados em dez localidades diferentes da cidade, reduzir o total de 

área ocupada pelos escritórios e avaliar a possibilidade de receber mais 200 novos 

funcionários dentro de um novo conceito de trabalho baseado no modelo de hot-

deskings. Após seis meses da implantação do projeto, os autores deram início à APO, 

com a coleta de dados por meio de diferentes metodologias, quantitativas e 

qualitativas, em que foram realizadas orientações, observações, questionários, 

entrevistas e grupos focais. A interpolação e interpretação de todas as informações 

obtidas levaram a uma síntese que confirmaram a viabilidade de receber as 200 

pessoas esperadas. De fato, a taxa de ocupação e utilização das estações de trabalho 

flexíveis e das salas de reuniões permitiriam hospedar um grande número de pessoas 

e estavam muito longe do ponto de saturação. Além disso, os autores concluem que 

com uma fase de pré-design mais precisa, o espaço provavelmente teria sido 

organizado diferentemente.  

 

Partindo para as teses e dissertações relacionadas a edifícios e ambientes de 

escritórios corporativos, a busca feita na BDTD conduziu a 14 registros dentro do 

refinamento de Arquitetura e Urbanismo, com quatro dissertações relacionadas a 

ambientes de trabalho, sendo que uma delas (GHOSN, 2019) já havia sido 

referenciada dentro da pesquisa de APO. Portanto, três foram selecionadas para a 
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leitura detalhada: Sarra (2018), Fernandes (2016) e Fasanella (2015) - (Quadros 23 e 

24).                                       

Quadro 23 - Linha de pesquisa ambiente de escritórios corporativos - teses e dissertações 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Quadro 24 - Linha de pesquisa ambiente de escritórios corporativos - teses e dissertações (registros 
selecionados) 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Sarra (2018) apresenta um estudo sobre os aspectos projetuais do edifício 

Itália, marco da arquitetura modernista de São Paulo, avaliando o desempenho atual 

do ponto de vista ergonômico e de conforto ambiental, com pesquisas de campo em 
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nove escritórios instalados nesse edifício. Ela faz uma relação entre o projeto original 

e os requisitos das novas atividades que estão ocorrendo nesses novos ambientes de 

trabalho. 

Fernandes (2016) analisa as características que levam à máxima qualidade no 

projeto de iluminação artificial nos escritórios corporativos, tendo como estudo de caso 

o escritório sede da Philips, em Barueri. Fernandes estuda os condicionantes de 

conforto, os conceitos de eficiência energética e as normas relacionadas. 

Fasanella (2015) estuda os ambientes corporativos das duas décadas finais do 

século XX. Através de três estudos de caso em São Paulo, descreve as condições e 

resultados de implantação de escritórios de empresas em evidência na época 

estudada – Banco Citibank (1986), Centro administrativo da Philips (1989) e Bank 

Boston (1999). O estudo traz um conteúdo histórico sobre a evolução dos ambientes 

de escritórios, relações de trabalho e modelos de organização, e por fim, uma 

comparação das características dos três projetos, considerando semelhanças, 

diferenças, influências e legados. 

Complementarmente, foi feita uma busca sobre as pesquisas de Claudia 

Miranda de Andrade, sendo suas contribuições anteriores ao período estipulado para 

essa RSL, (ANDRADE, 2007, 2013), motivo pelo qual não foram aqui detalhadas.         

                                        

Figura 1 – Panorama Revisão Sistemática Literatura – RSL, primeiro trimestre 2020.  

 

Fonte: Autora (2020). 
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Quadro 25 – Resumo total de registros consultados, após refinamento e registros selecionados. 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Com as buscas e as leituras dos registros selecionados foi possível 

contextualizar nacional e internacionalmente esta pesquisa, cujas experiências, 

reflexões e conclusões de cada autor embasaram os estudos dentro do mundo da 

“APO”, “Escritórios Indústria Automobilística” e “Ambientes de Escritórios 

Corporativos”. A Figura 1, acima, demonstra o leque de resultados obtidos por meio 

da RSL, onde a APO é o tema centralizador e se conecta com os principais conceitos 

que surgiram ao longo da revisão: territorialidade, privacidade, produtividade, 

psicologia ambiental, comunicação, conforto ambiental, controle de sistemas, 

qualidade térmica e luz natural. Os registros internacionais, além de apresentar os 

conceitos de APO, levaram a reflexões sobre os ambientes de trabalho e formas de 

ocupação, já os registros nacionais ofereceram um aprofundamento nos multimétodos 

de APO, apresentando métodos e procedimentos em geral. 

 

Gráfico 1 - Procedência dos registros internacionais 

 

 Fonte: Autora (2020). 
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Ao todo foram 301 registros colhidos após os refinamentos considerados, 

sendo que após a leitura dos abstracts e resumos, 40 registros foram selecionados 

para leitura detalhada: 25 para a linha de pesquisa APO, um para a linha voltada aos 

escritórios na indústria automobilística e 14 para a linha dos ambientes de escritórios 

corporativos (Quadro 25). Entre os registros selecionados, 25% foram registros 

nacionais (do total de 10 registros, 8 são oriundos de São Paulo, 1 do Rio Grande do 

Norte e 1 do Rio Grande do Sul) e 75% registros internacionais, destacando-se o 

Reino Unido com 40% entre esses registros (Gráfico 1). 

 

3.3 OS AMBIENTES DE TRABALHO E A PANDEMIA DO CORONA 
VÍRUS 

 

Com a pandemia do Corona vírus no início de 2020, o futuro dos ambientes de 

trabalho tornou-se incerto, as atividades migraram para dentro das residências 

verificando-se um completo esvaziamento dos escritórios, de forma que as 

organizações foram obrigadas a se reinventar e avançar nas práticas de home office. 

Dessa forma, buscou-se, no final do segundo semestre de 2021, complementarmente 

à RSL desenvolvida no início dessa pesquisa, registros de estudos relacionados a 

esse tema que trouxessem abordagens e reflexões sobre os ambientes de trabalho 

físico. 

Seguindo a mesma metodologia de busca - artigos científicos nas bases de 

dados Scopus e Web of Science e na rede social Researchgate, a partir de palavras-

chave, na língua inglesa, com refinamentos aos termos pertinentes e leitura dos títulos 

e respectivos abstracts, selecionou-se quatro estudos que abordaram questões 

relacionadas ao tema. 

Segundo Hou et al. (2021), no início da pandemia as primeiras medidas 

adotadas nos ambientes de trabalho foram relacionadas à proteção pessoal e 

distanciamento social, onde as organizações tiveram que se organizar e rever suas 

estratégias com diferentes níveis de modificações nos ambientes de trabalho. 

Verificou-se reconfigurações no leiaute e prática com o planejamento das estações de 

trabalho e ambientes de forma que possibilitem o distanciamento social, o 

monitoramento dos ambientes em relação à saúde, com disponibilização de álcool gel, 

serviços de limpeza, suporte para as atividades remotas e, paralelamente, foram 

elaborados plano de RH em relação ao home office.  
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Ao longo do tempo e com grande parte dos colaboradores desenvolvendo suas 

atividades de forma remota, observou-se que, a redução no tempo de locomoção ao 

trabalho, mais as reduções de gastos empresariais, trouxeram a oportunidade de se 

alcançar um balanço entre vida pessoal e trabalho. De acordo com a Global Workplace 

Analytics16 (2020, apud MOTAMED e SHIRVANIMOGHADDAM, 2021, p.3) existe 

uma estimativa de que um funcionário, em trabalho remoto em metade da sua jornada, 

pode representar um saving para a organização de cerca de US$ 11,000/ano. Fato 

esse que despertou dentro de algumas organizações o interesse pela manutenção 

das atividades em home office, considerando-se manter esse tipo de atividade mesmo 

após o período de isolamento e pandemia. 

Por outro lado, segundo uma pesquisa desenvolvida pela Gensler Research 

Institute17 (2020, apud COLENBERG e KEYSON, 2021, p.23), os resultados 

demonstraram que a socialização com os colegas de trabalho, com interações, e o 

sentimento de fazer parte da comunidade, foram citados como as principais razões 

para o desejo de retorno às atividades presenciais. Segundo Kamouri e Lister18 (2020, 

apud COLENBERG e KEYSON, 2021, p.24) pesquisas globais apontam que: 

mentorias, colaboração entre colegas, serviços ao cliente, conexão com o que está 

acontecendo nas organizações são pontos considerados como melhores 

desenvolvidos dentro das organizações, se comparados com as atividades em home 

office. Para Marzban et al. (2021), evidências indicam que os aspectos relacionados 

à socialização e produtividade podem sofrer no modo virtual, contudo acreditam que 

mais pesquisas precisam ser realizadas para um resultado mais concreto. Além disso, 

para Bailenson19 (2021, apud COLENBERG e KEYSON, 2021, p.23), a substituição 

das reuniões presenciais pelas digitais está sendo experimentada e considerada como 

extremamente exaustiva. Uma pesquisa desenvolvida pela KPMG20 (2021, apud 

COLENBERG e KEYSON, 2021, p.24), mostrou que as organizações esperam que a 

 
16 GLOBAL WORKPLACE ANALYTICS. Work-At-Home/Telecommuting/Mobile 

Work/Remote Work Statistics. 2020. Disponível em: 
<https://globalworkplaceanalytics.com/telecommuting-statistics>. 

17 GENSLER RESEARCH INSTITUTE. Back to the Office. U.S. Work from home survey 
2020. Disponível em: <https://www.gensler.com/gri/uk-workplace-survey-2020>. 

18 KAMOURI, A; LISTER, K. Global work-from-home experience survey. 2020. Disponível 
em: <https://globalworkplaceanalytics.com/whitepapers>. 

19 BAILENSON, J. N. Nonverbal overload: A theoretical argument for the causes of Zoom 
fatigue. Technology, Mind, and Behaviour, v.2(1), 2021. Disponível em:< 
https://doi.org/10.1037/tmb0000030>.  

20 KPMG. KPMG 2021 CEO Outlook Pulse Survey - Preparing for a new reality. 2021. 
Disponível em: <https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/03/ceo-outlook-pulse.html>. 

https://globalworkplaceanalytics.com/telecommuting-statistics
https://www.gensler.com/gri/uk-workplace-survey-2020
https://globalworkplaceanalytics.com/whitepapers
https://doi.org/10.1037/tmb0000030
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/03/ceo-outlook-pulse.html
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“nova realidade” seja mais parecida com o que tínhamos antes da pandemia e a 

maioria dos empresários considera manter o tamanho dos seus escritórios. Para 

Marzban et.al (2021), estudos destacam o papel crucial do local de trabalho físico na 

manutenção da cultura da organização e produtividade, citando como exemplo o caso 

da empresa Yahoo, que optou pela instituição do trabalho remoto ao longo de alguns 

anos – em período anterior à pandemia, e em 2013, chamou os seus colaboradores 

para dentro da empresa novamente, após perceber que a cultura da organização 

vinha definhando e que havia uma perda de produtividade ao longo dos anos em que 

instituiu esse tipo de trabalho (SANDER21, 2019, apud MARZBAN et al., 2021, p.206). 

Na pesquisa desenvolvida por Marzban et.al (2021), os resultados sugerem que os 

colaboradores sentem falta das relações sociais, têm dificuldade em separar o 

trabalho da vida pessoal, sendo que alguns gostariam de voltar ao convívio social do 

trabalho com os cuidados necessários. As gerações mais novas foram as que mais 

sofreram com o trabalho remoto, pelas dificuldades enfrentadas com os cuidados com 

as crianças e sobrecarga de trabalho, além disso, a mobília das residências, na 

maioria dos casos, não é compatível ergonomicamente com as atividades 

profissionais. Para Motamed e Shirvanimoghaddam (2021), impactos na saúde 

mental, capacidade de se desligar das atividades de trabalho, separar o tempo de 

trabalho do tempo livre, são pontos de difícil administração. 

Entre os registros selecionados, pouco foi colocado sobre o futuro dos 

ambientes de trabalho, para Marzban et.al (2021), pesquisas regulares na pós-

ocupação serão necessárias para coletar dados reais e atualizados, sendo necessário 

aprender como será esse novo processo. Segundo esses pesquisadores, o futuro dos 

escritórios precisa ser aprimorado de forma estratégica, incorporando tecnologias, 

protocolos e formas híbridas de trabalho. Para Colenberg e Keyson (2021), os 

escritórios do pós-pandemia não devem ser uma gigante área de café, mas sim, um 

local que deverá acomodar uma variedade de atividades e necessidades, com 

melhorias, em especial, em relação à identidade visual, privacidade e redução de 

ruído para os trabalhos de concentração. Motamed e Shirvanimoghaddam (2021) 

propõem a criação de “centros de cooperação locais”, onde as pessoas poderiam 

exercer as suas atividades de maneira remota às organizações, com um 

 
21 SANDER, L. It’s not just the isolation. Working from home has surprising downsides. 

2019. Disponível em: <https://theconversation.com/its-not-just-the-isolation-working-from-home-has-
surprising-downsides-107140>.  

https://theconversation.com/its-not-just-the-isolation-working-from-home-has-surprising-downsides-107140
https://theconversation.com/its-not-just-the-isolation-working-from-home-has-surprising-downsides-107140


42 
 

deslocamento máximo de quinze a vinte minutos da sua residência, o que traria 

benefícios no transporte, bem-estar, segurança e condições ideais no ambiente de 

trabalho. 

Entre as abordagens tratadas, observou-se o entendimento entre os 

pesquisadores, de que a pandemia foi o gatilho para uma revolução na adoção do 

trabalho remoto, contudo, até esse estágio, não se sabe como esses ambientes serão 

considerados pelas organizações. Estudos em relação a esse tema poderão ser 

tratados em pesquisas posteriores. 
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4 PARÂMETROS TÉCNICOS 
 

Paralelamente à RSL, também foi realizado um levantamento de leis, normas 

brasileiras e regulamentadoras, decretos e instruções técnicas pertinentes ao estudo, 

de forma a embasar a pesquisa ao nível dos parâmetros técnicos. 

 

Os levantamentos foram associados a critérios de análise pré-estabelecidos, 

criados a partir dos conceitos de desempenho e servibilidade do edifício: 

a) conceitos de desempenho – estabelecidos na norma brasileira NBR 15575-1: 

Edificações Habitacionais – Desempenho – Parte 1 (ABNT, 2021) e 

organizados em grupos: habitabilidade (conforto higrotérmico, visual, tátil, 

acústico, antropométrico, acessibilidade, estanqueidade e condições de 

higiene), sustentabilidade (durabilidade, manutenibilidade e desempenho 

ambiental) e segurança (estrutural, ao fogo e no uso); 

b) conceitos de servibilidade –  padrões de facilidades relacionadas com o edifício, 

desenvolvidos pelo ASTM Subcommittee E06.25 on Whole Buidings and 

Facilities22 (ASTM, 2021), vigentes e publicados nos últimos anos, organizados 

em grupos: áreas de apoio ao desenvolvimento das atividades - recursos de 

impressão, salas de reunião e áreas de arquivamento;  aspectos de conforto - 

acústico, distração provocada por ruídos, lumínico, vistas externas; tecnologia 

e infraestrutura; configurações e rearranjos de leiaute; aspectos de segurança 

patrimonial; ambientação e representatividade; acesso e localização das áreas; 

gerenciamento, manutenção e operação dos sistemas; sistemas de 

condicionamento do ar e qualidade do ar; entre outros. 

 

Sendo os critérios subdivididos em dois grupos: 

a)  os vinculados ao suporte físico oferecido pelo edifício para o desenvolvimento 

das atividades laborais (segurança, conforto, acessibilidade, ergonomia e 

configurações de leiaute); 

 
22 Subcomitê da ASTM – American Society for Testing and Materials, órgão estadunidense de 

normalização, que publicou um compêndio de padrões para a descrição, medição, previsão, melhoria 
e gerenciamento do desempenho geral e capacidade de serviço de edifícios e instalações relacionadas 
com o edifício. 
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b)  os vinculados ao gerenciamento, manutenção e operação do edifício 

(durabilidade, manutenção, limpeza, rearranjos de leiaute, custos de uso e 

operação e sustentabilidade), tal como ilustrado no Quadro 26, a seguir. 

 

Quadro 26 – Critérios para análise do edifício estudo de caso 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

 

Dentro do critério de segurança (Quadro 27), considerou-se os aspectos 

relacionados às medidas contra incêndio, ao uso e ocupação e patrimonial, sendo 

vinculados aos mesmos a norma regulamentadora NR-01 (MINISTÉRIO DO 
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TRABALHO, 2020), as normas brasileiras NBR 15575-1 (ABNT, 2021), NBR 9077 

(ABNT, 2001) e NBR 14718 (ABNT, 2019), o decreto estadual 63911 do Corpo de 

Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMSP, 2018) e as instruções 

técnicas IT-10 (CBPMSP, 2019) e IT-11 (CBPMSP, 2019). 

 

Quadro 27 - Referências normativas relacionadas ao critério "segurança" 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Tratando-se dos critérios de conforto, esses foram subdivididos em quatro 

linhas de pesquisa: acústico, lumínico, higrotérmico e qualidade do ar (Quadro 28), 

sendo associados a duas normas regulamentadoras - NR 15 (BRASIL, 2019) e a NR 

17 (BRASIL, 2018), cinco normas brasileiras - NBR 15575-1 (ABNT, 2021), NBR 

10152 (ABNT, 2017), NBR 8995-1 (ABNT, 2013), NBR 10898 (ABNT, 2013) e NBR 

16401 (ABNT, 2008), uma norma de higiene ocupacional – NHO11, da Fundação 

Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO, 

2018), uma resolução (RE) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de 

nº09 (ANVISA, 2003) e a lei federal de nº 13.589 (BRASIL, 2018). 

 

Para o critério de acessibilidade (Quadro 29), a norma brasileira NBR 15575-1 

(ABNT, 2021) estabelece que sejam atendidos os requisitos indicados na norma NBR 

9050 (ABNT, 2020), sendo, portanto, essa última a principal referência adotada para 

este estudo. Também foi considerado o estabelecido nas normas: NBR 16537 (ABNT, 

2016) que trata dos parâmetros técnicos para a elaboração do projeto e instalação de 
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sinalização tátil no piso e na NBR NM 313 (ABNT, 2007), que indica os requisitos para 

o uso seguro e independente de pessoas em elevadores. No que se refere à 

quantidade de vagas em estacionamento para pessoas com necessidades especiais 

(PNE), a resolução nº 304 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) foi a 

referência utilizada (BRASIL, 2008).  

 

Quadro 28 – Referências normativas relacionadas ao critério “conforto” 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Em relação ao critério de ergonomia, considerou-se a norma NBR 15575-1 

(ABNT, 2021) que orienta a necessidade de conforto tátil e adaptação ergonômica dos 

elementos que compõem o ambiente, de forma a não prejudicar as atividades dos 

usuários, a norma regulamentadora NR 17 (BRASIL, 2018) que coloca sobre os 

aspectos a serem cumpridos para as atividades dos usuários na forma “sentado” e 

três normas brasileiras NBR 13966 (ABNT, 2008), NBR 13962 (ABNT, 2018) e NBR 

13961 (ABNT, 2010), que especificam características físicas e dimensionais para 

mesas, cadeiras, armários e gavetas (Quadro 29). 

Para os critérios de leiaute, onde os aspectos relacionados à configuração, 

flexibilidade, ambientação, biofilia, sinalizações e ambientes de apoio foram 
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estabelecidos como itens a serem analisados, não foram associadas referências 

normativas, ressaltando que, a análise desses itens foi baseada em referências 

bibliográficas obtidas na RSL.  

 

Quadro 29 - Referências normativas relacionadas aos critérios “acessibilidade”, “ergonomia” e 
“leiaute” 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Quadro 30 - Referências normativas relacionadas aos critérios “gerenciamento, operação e 
manutenção” 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Tratando-se dos aspectos relacionados ao gerenciamento, operação e 

manutenção do edifício, a norma brasileira NBR 15575-1 (ABNT, 2021) foi vinculada 
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como base para as análises, com o intuito de estabelecer a vida útil para os sistemas 

adotados em uma edificação, bem como indicar a necessidade da constância e 

efetividade das operações de limpeza e manutenção desses sistemas (Quadro 30).   

Para os critérios de rearranjos de leiaute, custos no uso, operação e 

sustentabilidade, não foram vinculadas referências normativas, ficando a análise 

baseada em referências bibliográficas obtidas na RSL. 

 

Complementarmente às referências normativas já citadas, vinculadas à análise 

do edifício, considerou-se ainda a necessidade de um melhor entendimento sobre a 

gestão do edifício, sob a prática de facilitiy management, considerando-se a norma 

41001 (ABNT, 2020) que promove a adoção de uma abordagem de processo ao 

desenvolver, implementar e aprimorar a efetividade de uma norma de sistema de 

gestão para uma maior satisfação do cliente pelo atendimento de seus requisitos. 

Além disso, buscou-se também um melhor entendimento sobre os ambientes de 

trabalho no momento vivido na pandemia do Corona vírus e as novas formas de uso 

desses ambientes em um período pós-pandêmico. Nesse caso, a especificação 

publicamente disponível na International Organization for Standardization (ISO) / 

Public Available Specification (PAS)23 de número 45005, voltada aos temas de 

segurança e saúde ocupacional, publicada no final de 2020, a qual fornece diretrizes 

para um trabalho seguro durante a pandemia, reunindo as melhores práticas 

internacionais sobre o gerenciamento da segurança e saúde dos usuários, foi a 

referência normativa associada. 

Todas as referências normativas apresentadas embasaram as análises do 

edifício estudo de caso, sob o ponto de vista do pesquisador, as quais serão 

apresentadas mais adiante em capítulo pertinente. 

 

 

 

 

 

 
23 ISO/PAS – é uma especificação disponível publicamente, com o objetivo de acelerar uma 

normatização, produzida em resposta a uma necessidade urgente do momento. Uma ISO/PAS deve 
ser revista duas vezes, após 3 e 6 anos da sua publicação, para que possa se tornar uma norma 
internacional ou ser cancelada. 
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5 O EDIFÍCIO ESTUDO DE CASO 
 

O edifício, estudo de caso, está inserido em um dos sítios de uma indústria 

automobilística de grande porte na região metropolitana de SP, que emprega - 

situação segundo semestre de 2020, cerca de 8.500 funcionários (1/3 desse total 

alocado nas áreas administrativas e 2/3 nas áreas de produção). É o maior edifício 

administrativo da unidade, construído em 1985 e submetido a um retrofit em 2015. 

Possui extensão de 145,00m e largura de 37,00m, totalizando mais de 16.000m² de 

área bruta e cerca de 13.500m² de área útil de escritórios, distribuídos em três 

pavimentos. Está localizado na região central e principal do sítio, próximo a duas das 

seis portarias, o que lhe confere uma posição estratégica dentro da empresa pela 

facilidade de acesso, quer seja, para os colaboradores ocupantes do edifício ou para 

visitantes. Sua localização também é favorável em relação às outras áreas da 

companhia como: refeitórios, ambulatório, centro de treinamento, centro de 

relacionamento com o cliente e o pátio de ônibus fretados - serviço de transporte que 

é disponibilizado para os funcionários (Figura 2).  

                       
Figura 2 - Edifício estudo de caso - Planta sítio indústria 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 
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No seu entorno existe uma vaga demarcada para pessoas com deficiência e 

88 vagas para veículos em geral, destinadas aos executivos da empresa, veículos de 

uso interno ou, em especial, para algum visitante VIP – visitantes em geral fazem uso 

de estacionamento em área externa à empresa. O acesso desde as portarias mais 

próximas até o edifício é dotado de calçadas regulares, guias rebaixadas, sinalizações 

e rampas, o que lhe atribui uma acessibilidade adequada (Figura 3).  

 

Figura 3 - Piso térreo e entorno 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 

 

O sistema construtivo adotado para o edifício é formado por pilares, vigas e 

lajes nervuradas em concreto, sendo a modulação dos pilares de 7,20m no seu eixo 

longitudinal e de 12,00m no seu eixo transversal – distanciamentos que oferecem vãos 

livres consideráveis e que facilitam os arranjos de leiautes internos (Figura 4). Nas 

suas laterais existem dois núcleos de apoio com sanitários masculino e feminino, 

copa, depósito para materiais de limpeza e escada, na parte posterior existe mais um 

núcleo de apoio que se diferencia dos outros dois pelo fato de ter um sanitário para 

pessoas com deficiência e não ter o depósito para material de limpeza. O edifício conta 
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também com um elevador de pequena capacidade - 6 pessoas, que confere 

acessibilidade aos diversos pisos e facilita os pequenos carregamentos do dia a dia.  

 
Figura 4 - Planta pavimento tipo 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 

 

 
Figura 5 - Corte AA 

 

Fonte: Arquivos de projeto da empresa, 2015. 

 

O pé-direito dos três pavimentos é de 2,85m e a distância de piso-a-piso é de 

4,50m, o que permite a adoção de piso-elevado – para a passagem da infraestrutura 

necessária para os postos de trabalho e uma altura de entreforro de 1,40m – que 

facilita a passagem da infraestrutura de ar-condicionado, iluminação e sistemas de 

combate e prevenção a incêndios (Figura 5). 
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O edifício contempla brises, em placas de concreto, o que impede a incidência 

da luz solar diretamente nos ambientes de trabalho (Foto 1), dois dos seus três átrios 

– o central e o da direita, em relação à sua fachada principal, seguem do térreo ao 

segundo pavimento, já o átrio à esquerda, inicia-se no primeiro pavimento e vai até o 

segundo. Todos eles possuem uma escada interna, áreas ajardinadas e são fechados 

com vidros encaixilhados até a sua cobertura, o que propicia uma grande área de 

iluminação natural no interior do edifício (Foto 2). As paredes internas das salas de 

executivos ou salas de reuniões são em drywall ou em divisórias de vidro, o piso 

elevado é revestido por carpete em placas - nas áreas de trabalho, ou com material 

vinílico nas áreas de café, possui forro mineral em toda a sua extensão e iluminação 

em LED. 

 

Foto 1 - Fachada principal 

 

               Foto 2 - Átrio Central 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

 

Considerando-se a situação referente ao segundo semestre de 2020, o edifício 

concentrava a maior parte dos postos de trabalho administrativos da empresa em um 

só local, cerca de 40% do total de postos  dessa unidade, contando com 1.258 postos 

de trabalho. Esta situação representa cerca de 200 postos adicionais à sua 
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configuração anterior ao processo de retrofit, que aconteceu em 2015, bem como 52 

postos a menos em relação ao que foi implantado logo após a conclusão da obra. A 

alteração no número total de postos se deu em função da empresa ter sido impactada 

por uma forte enchente no início de 2019, com danos às instalações do piso térreo 

que ainda não haviam sido reparados até o segundo semestre de 2020, bem como, 

pelo fato das equipes não serem estáticas - costumam variar com as alterações 

organizacionais que acontecem com certa frequência. Dentro desse total, 300 postos 

estavam sendo ocupados por uma empresa terceira da área de Tecnologia da 

Informação (TI) (211 postos em parte do piso térreo – de forma isolada, e 89 no 2º 

pavimento com uma equipe integrada aos demais), empresa essa que fez parte do 

grupo no passado e que, atualmente, somente presta serviços para a companhia, e 

mais 36 postos, alocados no segundo pavimento destinados a terceiros de outras 

empresas. As equipes estavam distribuídas e organizadas por atividades, no segundo 

pavimento foram alocadas as áreas que necessitavam um pouco mais de privacidade 

ou, até mesmo, um certo isolamento do público externo - Compras, TI, uma Diretoria 

responsável por uma das unidades de negócio da empresa, parte da equipe de 

Logística, grupos administrativos ligados à Produção e uma área ligada às atividades 

de Exportação. No primeiro pavimento foram centralizados todos os grupos de Vendas 

e no piso térreo, que estava com parte das suas instalações desativadas em função 

da enchente de 2019, encontravam-se a área Financeira e o grupo de terceiros de TI 

que presta serviços para a empresa (Figura 6). 

 

Figura 6 – Stacking plan - situação 2º semestre 2020 

 

Fonte: Autora (2020). 
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Dentro dessa distribuição estavam alocadas três das quatro vice-presidências 

que a empresa possui – Vendas, Controlling24 e Produção. Somente a vice-

presidência de RH não possuia postos de trabalho nesse edifício (Figura 7), sendo 

que, a vice-presidência de Vendas era a única que estava 100% ali alocada e que era 

também a principal ocupante, com 35% do total de postos. A Presidência e as vice-

presidências de Controlling e Produção, que estavam alocadas em outros locais da 

empresa, possuiam nesse edifício somente parte de suas equipes, sendo as diretorias 

de: TI, Compras e de uma Unidade de Negócio, relacionadas à Presidência, que juntas 

somavam 22% da ocupação do edifício; a diretoria da área Financeira e a gerência 

sênior da área de Exportação, ligadas à vice-presidência de Controlling, 

correspondiam a 5% do total de postos, e uma gerência sênior e seis gerentes, ligados 

à vice-presidência da Produção, representavam 11% da ocupação. Vale ressaltar 

também que os postos de terceiros, constituídos na sua maioria por postos de staff e 

consultores, totalizavam 336 unidades e equivaliam a 27% da ocupação total.  

 

Figura 7 - Hierarquia e total de postos por equipes - situação 2º semestre 2020 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

O leiaute dos pavimentos respeita o organograma dos grupos de trabalho e a 

hierarquia adotada pela empresa, com diferentes configurações de mobiliário e área 

 
24 Vice-presidência responsável por organizar e controlar a gestão econômica e administrativa 

da empresa. 
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útil ocupada, de acordo com o cargo de cada colaborador: vice-presidente, diretores, 

gerentes sênior, secretariados, gerentes, staff e consultores (Figura 8). A sala do vice-

presidente - com  29,00m², e as salas dos diretores - com  24,00m² cada, estão 

alocadas nas laterais dos pavimentos, juntamente com os seus respectivos postos de 

secretariado e assistentes - para as diretorias que possuem esse cargo em sua 

estrutura. Os gerentes sênior  e gerentes dispõem de áreas circundadas por biombos 

de meia altura, ocupando 18,00m² e 8,00m² de área útil, respectivamente, sendo que, 

os gerentes sênior ficam próximos às janelas e os gerentes se localizam ao longo dos 

corredores. Os postos de staff e consultores de vendas – denominados de hotdesk, 

por serem postos compartilhados, espalham-se pelos pavimentos e ocupam, 

respectivamente, 3,00m² e 2,00m². Os leiautes dos três pavimentos são  do tipo open-

space, sem qualquer barreira física entre as equipes, existindo somente  biombos de 

meia-altura, que delimitam os postos de gerente sênior e gerente. 

 

Figura 8 - Recorte do leiaute do 1º pavimento - Tipologia posto de trabalho x área útil 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 

 

O mobiliário é todo branco (mesas, armários, balcões),  os armários possuem 

1,10m de altura e os biombos que circundam os postos de gerentes possuem 1,60m. 

Existe um padrão para todos os postos, com variações nas suas dimensões e 
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configurações relacionadas aos cargos de cada colaborador. As mesas de trabalho e 

armários disponibilizados para vice-presidente, diretores e gerentes sênior são iguais, 

variando somente o tamanho e formato da mesa de reunião (vice-presidente: mesa 

retangular de 1,80m x 1,40m com seis assentos; diretores: mesa redonda, 1,40m de 

diâmetro com quatro assentos; gerentes sênior: mesa redonda, 1,10m de diâmetro 

com dois assentos). Os gerentes e secretárias possuem mesas de trabalho e um 

balcão lateral, todos com as mesmas configurações e dimensões. Para o staff, é 

utilizada uma mesa plataforma que varia entre seis ou quatro posições, dependendo 

do leiaute, com um painel frontal de meia-altura e um gaveteiro fixo para cada posição. 

Para os postos de hotdesk é utilizada também uma mesa plataforma, com dimensões 

individuais um pouco menores que as de staff, variando de seis a oito posições, painel 

frontal de meia-altura e sem gaveteiro (Figura 9).  

 

Figura 9 - Configurações de postos de trabalho por cargo 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

As áreas de café, impressão e reuniões estão localizadas na região central do 

edifício, o que libera as áreas próximas às janelas para os postos de trabalho. 

Atualmente, existem 59 salas de reuniões disponíveis que são utilizadas tanto pelos 

colaboradores que trabalham nesse edifício como por outros que exercem suas 

atividades em outros locais da empresa, tendo em vista que o processo de retrofit 

trouxe um conceito mais contemporâneo e tornou o local de trabalho mais atrativo a 

todos.  

O edifício sofreu várias intervenções ao longo dos seus 35 anos de uso, tal 

como demonstrado na linha do tempo a seguir (Figura 10). A intervenção mais 

significativa aconteceu depois de 30 anos de uso, quando teve toda a sua 

infraestrutura interna substituída – aparelhos de ar-condicionado, piso, forro, 
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iluminação, cabeamentos em geral, sistemas de proteção e combate a incêndio. Por 

outro lado, os três núcleos de apoio (sanitários, copa e escadas) e a área de cobertura 

não foram renovados, isso porque esses locais haviam sido reformados em anos 

passados, por isso considerou-se que não haveria a necessidade de uma nova 

intervenção. Os caixilhos também não foram substituídos, sendo feita somente uma 

revisão quanto à vedação destes em relação à alvenaria. A obra levou cerca de 18  

meses para ser concluída, com início em janeiro de 2015 e conclusão em meados de 

2016. 

 

Figura 10 - Intervenções no edifício ao longo dos anos 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Depois de cerca de seis meses de ocupação, pós retrofit, começaram a surgir 

algumas alterações de leiaute em função de novas necessidades e alterações nas 

equipes de trabalho, em especial no piso térreo, as quais serão detalhadas mais 

adiante. Em março de 2019, o edifício sofreu um grande impacto com a perda, quase 

que total, das instalações do piso térreo, em função da enchente que afetou grande 

parte da empresa. Equipes que se localizavam nesse piso tiveram que ser realocadas 

para alguns postos vagos que ainda existiam no segundo pavimento, ou até mesmo 

para salas de reuniões dos pavimentos superiores. A reconstituição desse piso ainda 

não havia sido efetivada até o segundo semestre de 2020, visto a empresa preferir 

aguardar por algumas definições organizacionais que estavam por acontecer. 

Somente a área Financeira havia retornado ao seu local de trabalho e, mesmo assim, 

de forma provisória. Foi decidido que seria feito um novo estudo para a distribuição 

das equipes no edífício, onde o piso térreo seria ocupado por uma nova unidade de 

negócios que estava se formando. Dentro desse novo projeto, somente a recepção 

havia sido reformada novamente (dois meses de obra no início de 2020), seguindo as 
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características dessa nova unidade de negócios. Além disso, em final de março de 

2020 quando surgiu a pandemia provocada pelo Corona virus, a empresa optou por 

exercer as suas atividades administrativas na forma de home office. Em paralelo, 

estudos estavam sendo realizados para definições sobre o futuro das atividades 

administrativas da empresa como um todo.  

 

5.1 SITUAÇÃO ANTERIOR AO RETROFIT 
 

O edifício foi concebido, em 1985, para abrigar os leiautes dos escritórios em 

áreas abertas, sem a construção de paredes piso-teto, com uma circulação interna 

delimitada por biombos e armários de meia altura e com o sistema de ar-condicionado 

central que atendia simultaneamente aos três pavimentos.  

Com o tempo, novas demandas e necessidades surgiram em função de 

reestruturações de equipes, projeções de crescimento ou diminuição dos grupos de 

trabalho e novos projetos. Inúmeros rearranjos físicos ocorreram ao longo dos anos e 

trouxeram distorções no conceito inicial de ocupação. Por conta disto, surgiram as 

segregações dos ambientes e dos grupos, configurações de leiaute diferenciadas, 

instalação de mobiliário diversificado e, significativamente, a construção de salas 

fechadas que passou a interferir no sistema de ar-condicionado, uma vez que esse 

havia sido projetado para atender áreas abertas (Fotos 3 e 4).  

 

Foto 3 – Leiaute piso térreo – anterior ao retrofit 

 

Fonte: Arquivo da empresa (2013). 
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Fonte: Arquivo da empresa (2013). 

 

Cada setor passou a ter seu próprio território, suas áreas de arquivamento, café 

e reuniões, as ocupações dos pavimentos tornaram-se individualizadas entre os 

vários departamentos e diretorias (Figuras 12, 13 e 14). 

 

Figura 11 – Stacking plan - situação anterior ao retrofit 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Em alguns casos, as equipes de trabalho estavam divididas, a exemplo dos 

grupos de Vendas. O piso térreo estava 100% ocupado por equipes de trabalho que, 

preferencialmente, deveriam estar em locais com maior privacidade, bem como, não 

existia um local para atendimento aos fornecedores (Figura 11).  

 

Foto 4 – Leiaute primeiro pavimento – anterior ao retrofit 
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Figura 12 - Leiaute do piso térreo - situação anterior ao retrofit 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 
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Figura 13 - Leiaute do 1º pavimento - situação anterior ao retrofit 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 
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Figura 14 - Leiaute do 2º pavimento - situação anterior ao retrofit 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 
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5.2 O RETROFIT 
 

Tendo em vista a vida útil do edifício e a necessidade de manutenção 

preventiva, aliados ao desejo da empresa de criar um ambiente de trabalho renovado, 

mais atrativo aos funcionários e com uma otimização dos recursos, o edifício passou 

por um retrofit, em 2015, com a substituição de todas as suas instalações internas 

como: forro, piso, sistema de ar-condicionado, infraestrutura de dados e voz, sistema 

de combate a incêndio, comunicação visual, mobiliário e, mais significativamente, uma 

reconfiguração de todo o seu leiaute que permitiu alocar mais postos de trabalho entre 

os andares - cerca de 200. O sistema de ar-condicionado foi totalmente reformulado, 

com máquinas dedicadas e setorizadas para cada pavimento, de forma que as salas 

fechadas passaram a ter controles individuais. Romperam-se as barreiras físicas, deu-

se prioridade à instalação dos postos de staff próximos às janelas, as salas de reunião 

foram transferidas para as áreas centrais e os postos de trabalho foram distribuídos 

de forma homogênea pelos pisos, sem qualquer tipo de separação entre as equipes. 

As mesas de trabalho individuais foram substituídas pelas plataformas de trabalho e 

inseridas no formato open space. Os recursos de reunião, arquivamento, áreas de 

café e impressão, até então, espalhados entre as equipes de trabalho, também foram 

centralizados e passaram a ser de uso compartilhado. 

            
              Foto 5 - Recepção 

 

 
Foto 6 - Lanchonete 

 
Fonte: Arquivo da empresa (2016). 
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O piso térreo recebeu uma configuração diferenciada em relação ao primeiro e 

segundo pavimentos, com a intenção de concentrar o atendimento aos fornecedores 

e aos visitantes nesse piso. Assim foram criadas: recepção (Foto 5), salas para 

projetos, salas de reuniões de diferentes configurações, lanchonete (Foto 6), uma 

suíte para visitantes VIP – com local para banho e descanso, uma sala para 

atendimento bancário VIP e caixas eletrônicos.  

O projeto inicial previa poucos postos de trabalho para o piso térreo, somente 

uma diretoria com 51 colaboradores e que, em função das suas atividades, tinha a 

necessidade de ser alocada em uma área reservada. Durante a fase de obra, optou-

se por reduzir o número de salas de reuniões, inicialmente, previsto em projeto para 

esse piso, ficando a área destinada para a alocação de mais 39 postos de trabalho, o 

que possibilitou a transferência de mais uma gerência para esse prédio. Essa 

alteração de projeto mostrou-se favorável para atender as demandas da empresa na 

época, contudo, acarretou numa adaptação no sistema de ar-condicionado que já 

havia sido adquirido e instalado, influenciando no seu desempenho quando da 

ocupação do andar, aspecto esse a ser tratado com mais detalhes no decorrer deste 

estudo. 

Os dois pavimentos superiores receberam a maioria dos postos de trabalho, 

distribuídos entre uma vice-presidência e oito diretorias. A proposta do projeto era de 

que esses postos ficassem alocados de forma mais restrita e que o público externo 

não circulasse por esses dois pavimentos.  

No primeiro pavimento foram alocados 441 postos de trabalho (1 vice-

presidência, 1 secretariado de vice-presidência, 4 diretorias, 4 secretariados de 

diretoria, 3 assistentes de diretoria, 17 gerentes sênior, 6 secretariados de 

atendimento aos gerentes sênior, 49 gerentes, 286 staffs e 70 hotdesks).  

No segundo pavimento foram alocados 568 postos de trabalho (4 diretorias, 4 

secretariados de diretoria, 2 assistentes de diretoria, 8 gerentes sênior, 4 

secretariados de atendimento aos gerentes sênior, 43 gerentes, 378 staffs, 125 postos 

para terceiros – 89 na configuração de staff para uma empresa de TI e 36 na 

configuração de hotdesks para terceiros de diversas empresas). Esse pavimento teve 

uma ocupação mais adensada em função das características das equipes do andar, 

com o número mais reduzido de executivos, em especial entre os gerentes sênior. Ou 

seja, foi possível instalar um maior número de postos de staff, contudo, manteve-se a 
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configuração nos mesmos padrões e espaços que foram atribuídos no primeiro 

pavimento.  

A Tabela 1 apresenta o número de postos em relação às suas tipologias e 

distribuição nos pavimentos, os leiautes implantados seguem nas Figuras 15, 16 e 17. 

 

Tabela 1 - Total de postos de trabalho – situação logo após o retrofit 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

A Foto 7, a seguir, ilustra a finalização dos serviços de retrofit no primeiro pavimento, 

onde a parede alaranjada à esquerda é uma das áreas de impressão centralizadas no andar. 

Na área de escritório, à esquerda, estão os postos de gerente – ao longo do corredor e ao 

centro estão as plataformas de staff. A Figura 18 demonstra como foi a ocupação das equipes 

de trabalho nos três pavimentos. 

 

Foto 7 - Finalização dos serviços de retrofit - 1º pavimento 

 

Fonte: Arquivo da empresa (2015). 
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Figura 15 - Leiaute do piso térreo - situação logo após o retrofit 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 
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Figura 16 - Leiaute do 1º pavimento - situação logo após o retrofit 

 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 
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Figura 17 - Leiaute do 2º pavimento - situação logo após o retrofit 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 
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Figura 18 – Stacking plan - posição retrofit 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

  

Seguindo a hierarquia da empresa, o vice-presidente e os diretores foram os 

únicos a receber salas com fechamento piso-teto (Figura 19), alocadas nas 

extremidades do edifício. Para tanto, foram instaladas divisórias laterais em drywall e 

a frente em módulos de divisórias em vidro, com uma película central, que permite 

certa transparência, sem tirar a privacidade dos executivos. Ao lado dessas salas 

foram alocadas as respectivas áreas para os postos de secretariado (Figura 20) e, em 

alguns casos, secretariado e assistente.  

 

As salas para os gerentes sênior – compostas por uma mesa de trabalho e uma 

mesa de reunião, com fechamento em biombos de meia-altura, ficaram próximas às 

janelas (Figura 21); os postos de secretariado das gerências sênior e as salas de 

gerentes – compostas por mesa de trabalho e cadeiras de diálogo com fechamento 

parcial em biombos de meia-altura, foram dispostos ao longo dos corredores; os 

postos de staff e hotdesks foram distribuídos pelo pavimento, próximos às janelas ou 

aos corredores.  

 

Os biombos de meia-altura, que cercam os postos de trabalho dos gerentes 

sênior e gerentes, possuem 1,60m de altura, sendo 1,10m em painel cego e 0,50m 

em vidro duplo encaixilhado. Em alguns módulos de biombos foi adicionada uma 

chapa metálica – detalhe em laranja (Figura 22) para permitir a fixação de quadros 

informativos e trabalhos do dia a dia. 
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Figura 19 - Posto diretor - sala e dimensões 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 

 

 

 

 

Figura 20 - Posto secretariado - dimensões      

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 
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Figura 21 - Posto gerente sênior - dimensões 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 

 

 

 

 

Figura 22 - Posto gerente - dimensões 

 

 
 
 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 

                                   

 



72 
 
 

Figura 23 - Posto staff - dimensões 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 

 

 

 

Figura 24 - Posto hotdesk - dimensões 

 

 
 

 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 
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As mesas plataformas para staff (Figura 23) possuem gaveteiros e um painel 

em vidro fosco, encaixilhado na parte frontal que divide com a mesa da frente, os 

armários nas cabeceiras das mesas têm 1,10m de altura e servem para o 

armazenamento da documentação diária. Os postos hotdesks são menores (Figura 

24), se comparados com o posto de staff, e não possuem gaveteiros, isso porque são 

voltados aos consultores que exercem a maior parte de suas atividades em ambientes 

externos à companhia.  

Todos os postos de trabalho possuem os tampos das mesas de trabalho com 

bordas arredondadas em post-forming (laminado decorativo termo moldável) na parte 

frontal da mesa – área de trabalho do usuário. As cadeiras de trabalho são em tecido, 

com encosto telado, possuem rodízios, regulagem de altura e profundidade do 

assento e altura dos braços, já as cadeiras de diálogo são fixas e em polipropileno. 

Em relação às salas de reuniões, o projeto inicial contava com 82 salas, com 

diferentes configurações e capacidades (Tabela 2), sendo 80 delas de uso comum e 

2, localizadas no primeiro pavimento, de uso exclusivo da vice-presidência de Vendas. 

  

Tabela 2 – Total de salas de reuniões -situação logo após o retrofit 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

No térreo, concentraram-se as salas com maior número de assentos de 

reunião, com foco nas atividades multidisciplinares e atendimento aos clientes e aos 

fornecedores. Nos primeiro e segundo andares, as salas foram desenhadas com uma 

capacidade de até 12 lugares, com vistas ao atendimento dos usuários do próprio 

edifício ou da empresa em geral. Vale a observação de que, dentre as 8 salas de 12 

lugares, 4 delas possuem o recurso de divisória retrátil e mesas menores com rodízios, 

o que permite a transformação das 4 salas de 12 lugares em 2 salas de 24 lugares e 

com a possibilidade de montagem de diferentes configurações, conforme demanda. 
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    Foto 8 - Sala de reuniões pequena 

 
 

   Foto 9 – Sala de reuniões – 12 lugares 

 
         

Fonte: Autora (2020). 

 

As salas foram construídas em drywall (piso-laje), com alguns módulos em 

divisórias de vidro (vidro com altura de 2,50m e complemento em drywall até a laje), 

forro mineral e ar-condicionado individualizados. As mesas foram projetadas com pés 

shaft centrais e caixas de tomadas nos tampos, de modo que toda a fiação fica 

embutida e acessível, as cadeiras são em tecido, com encosto telado, regulagem de 

altura do assento e apoio de braços fixos. Para as salas, com capacidade de 4, 5 e 6 

lugares, foi disponibilizado o recurso de TV (Foto 8) e para as salas com 10 e 12 

lugares, projetor, tela e recurso de videoconferência (Foto 9). Como complementos 

todas possuem telefone digital, apagador e canetas. A reserva para o uso das salas é 

feita pelos próprios usuários, através de um agendamento no sistema Outlook, o qual 

possibilita a interface com a agenda interna dos funcionários, não existindo qualquer 

tipo de restrição nessa atividade. 

As áreas de café também são centralizadas nos pavimentos e são de uso 

comum, sendo três unidades por pavimento, compostas por uma bancada alta, 

mesas, banquetas, cadeiras, armários e apoios para bebedouros e utensílios (Foto 

10). Todas ficam próximas aos átrios, o que lhes conferem uma boa iluminação natural 

e torna o local acolhedor (Figura 24). Possuem a mesma configuração nos primeiro e 

segundo pavimentos, contudo, no piso térreo trazem um desenho diferenciado em 
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função das premissas de projeto, adotadas para esse piso.  Na concepção desses 

espaços, a pedido da empresa, não foi considerada a instalação de geladeiras, fornos, 

pia ou qualquer tipo de exaustão. A proposta foi instalar somente máquinas de bebidas 

e lanches, pois considerou-se que essas áreas seriam apenas um apoio no dia a dia, 

e que as refeições deveriam ser realizadas no espaço da lanchonete, no térreo, ou 

nos refeitórios disponibilizados pela empresa. Quando da necessidade de lavagem de 

um utensílio, por exemplo, os usuários poderiam fazer uso das copas já existentes 

nos núcleos de apoio dos próprios pavimentos, próximas às escadas e sanitários. 

Logo após a implantação da reforma, somente as máquinas de bebidas foram 

instaladas e mesmo assim, depois de um ano, foram retiradas por decisão da 

empresa. Os funcionários passaram, então, a instalar, por conta própria, cafeteiras, 

fornos elétricos e até mesmo geladeiras. 

Os recursos de impressão, que anteriormente eram muitos e todos 

pulverizados entre as áreas, foram redimensionados e alocados em “áreas de 

impressão”, sendo 6 no primeiro pavimento, 6 no segundo pavimento e 3 no térreo. 

Esses ficaram próximos aos corredores principais de circulação (Figura 25), com 

balcões para armazenamento de papéis, máquinas com capacidade para atender a 

demanda e algumas impressoras de uso específico de algumas áreas, sendo fácil a 

sua localização no pavimento, devido à cor alaranjada das suas paredes (Foto 11). 

 

Foto 10 - Área de café - 1º pavimento 

 

Fonte: Autora (2020). 
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Foto 11 - Área de impressão 

 
 

Foto 12 - Área de arquivamento 

 

                    Fonte: Autora (2020). 

 

Visando à otimização de espaço com arquivamento, arquivos deslizantes foram 

instalados em áreas centrais, sendo 3 blocos no primeiro pavimento, 3 no segundo e 

2 no piso térreo. O espaço de arquivo foi distribuído entre as áreas ocupantes do andar 

considerando-se as necessidades de cada uma (Foto 12). Próximo às áreas de café 

e impressão foram alocadas as salas de máquinas do sistema de ar-condicionado e 

as salas técnicas onde os recursos de TI, como os racks e switches, estão inseridos 

(Figura 25).  

 

Figura 25 - Recorte de leiaute - localização área de café, impressão, arquivamento, casa de 
máquinas e sala técnica 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 
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5.3 O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO – PROJETO E OBRA 
 

Todo o processo para essa transformação foi longo e envolveu muitos 

profissionais, tanto internos como de empresas terceiras contratadas para o 

desenvolvimento do projeto e execução dos serviços.  Tratou-se de um trabalho 

multidisciplinar no decorrer de três anos – de 2014 a 2016. A execução dos serviços 

de obra aconteceu em cerca de 18 meses, sendo dividida em três etapas. Como a 

empresa não disponibilizava de um local para o qual pudesse transferir todos os 

usuários ocupantes desse edifício, durante o período de obra, e como a cultura de 

home office ainda não havia sido implantada, optou-se por executar a obra com 

grande parte dos usuários trabalhando no próprio edifício. Apenas um grupo pequeno 

pôde ser transferido para outros locais dentro da empresa. O sistema de ar-

condicionado foi o item que direcionou as etapas de obra. Por tratar-se de um sistema 

central que atendia aos três pisos ao mesmo tempo, tornou-se inviável o início das 

obras pelo segundo pavimento. Caso isso acontecesse, os pisos abaixo ficariam sem 

o sistema de ar em operação. A solução encontrada foi a de transferir todos os 

usuários que estavam no piso térreo e primeiro pavimento para o segundo pavimento, 

em uma forma compacta e provisória (Foto 13) e começar, assim, os serviços pelo 

térreo e primeiro pavimentos.  

 

Foto 13 - Ocupação provisória durante reforma 

 

Fonte: Arquivo da empresa (2014). 
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Para que esse processo de mudança das equipes - de forma provisória, 

pudesse acontecer, muitos recursos foram otimizados. Houve um descarte de cerca 

de 50% de material arquivado em armários e mesas e o engajamento de muitos 

colaboradores. Parte do mobiliário antigo foi leiloada, parte sucateada e uma pequena 

porcentagem reaproveitada em outros edifícios da empresa (Foto 14). Quando da 

ocupação provisória dos pavimentos, da forma mais compacta possível, foram 

instalados sistemas complementares de ar-condicionado, a infraestrutura foi 

organizada de forma provisória e toda uma estratégia de logística de mudanças foi 

criada. Os serviços de obra aconteceram 24 horas por dia, sendo aqueles de maior 

impacto e ruídos realizados no período noturno. 

 

Foto 14 - Mobiliário retirado dos pavimentos a serem reformados 

 

Fonte: Arquivo da empresa (2014). 

             

Os serviços do primeiro pavimento aconteceram ao longo de oito meses, entre 

desocupação e obra (Fotos 15 e 16). Com os serviços concluídos, o piso foi ocupado 

na sua forma definitiva (Foto 17), por grande parte das equipes que estavam, 

provisoriamente, no segundo pavimento.  
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Foto 15 - Desocupação do 1°pavimento 

 

Fonte: Arquivo da empresa (2014). 

 

 

 

Foto 16 - Serviços de obra - 2º pavimento 

 

Fonte: Arquivo da empresa (2015). 
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Foto 17 - Conclusão montagem dos postos de trabalho - 1°pavimento 

 

Fonte: Arquivo da empresa (2015). 

 

Os serviços do piso térreo foram realizados em duas etapas: primeiramente, 

reformou-se o piso, praticamente na sua totalidade, mas sem as paredes internas em 

drywall e com um carpete provisório, permitindo que as equipes que ainda restavam 

no segundo pavimento fossem transferidas para aquele local – mais uma vez de forma 

compacta e temporária, para que os serviços de obra desse pavimento pudessem ser 

iniciados. A reforma do segundo pavimento aconteceu durante cerca de seis meses. 

Com a conclusão dos serviços, as equipes que estavam no térreo foram transferidas 

para esse novo espaço, agora de forma definitiva, e o pavimento térreo pôde, então, 

receber os recursos que faltavam – paredes, carpete definitivo e instalações de 

mobiliário, o que aconteceu ao longo de mais quatro meses. Por fim, as equipes que 

estavam alocadas em outros setores da empresa retornaram ao edifício, bem como 

outras, que não o ocupavam antes da reforma, foram para ali transferidas. 

 

5.4 A SITUAÇÃO DO EDIFÍCIO NO 2º SEMESTRE DE 2020 
 

O processo de retrofit trouxe uma mudança muito grande para a organização, 

e em especial para os usuários que tiveram que se adaptar a um novo conceito de 

ambiente de trabalho. Se antes havia a setorização das equipes e cada uma delas 

possuía seus recursos e delimitava o seu espaço, depois da reforma o desafio passou 
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a ser o convívio com esse novo ambiente “aberto” e com o compartilhamento dos 

recursos. Antes do retrofit, a movimentação dos postos de trabalho e as alterações 

nos leiautes eram constantes, em média, um funcionário tinha o seu posto de trabalho 

movimentado, pelo menos, uma vez ao ano. Essas alterações de leiaute tinham um 

custo elevado para a empresa e pretendia-se, depois do retrofit, que não houvesse 

mais movimentações de postos, mas sim, apenas de pessoas, se necessário. 

Contudo, movimentações aconteceram ao longo desses quatro anos, embora em um 

número menor do que acontecia anteriormente, mas que foram alterações de maior 

impacto. Tais movimentações envolveram: desmontagem e construção de paredes 

em drywall, adaptações de forro, iluminação, etc. Aconteceram ainda alterações das 

equipes - com inclusão ou exclusão de postos de gerente sênior, equipes que se 

agregaram a outras, reestruturações de atividades, novos projetos que demandaram 

a necessidade de salas fechadas, a inclusão de um novo espaço no pavimento térreo 

para novas atividades - com ambientes mais colaborativos, entre outras mais. O piso 

térreo sofreu três transformações significativas ao longo dos três primeiros anos de 

ocupação, tal como demonstrado nas figuras e tabela abaixo (Figuras 26, 27 e Tabela 

3). 

 

Figura 26 – Detalhe do leiaute do piso térreo - após o retrofit 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 

 

1 

2 

3 
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Figura 27 – Detalhe do leiaute do piso térreo - situação 2º semestre 2018 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 

 

Tabela 3 - Alterações de leiaute do piso térreo 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

No início de 2019, como já mencionado, a empresa foi impactada bruscamente 

por uma enchente que danificou boa parte das suas instalações e, inclusive, todo o 

piso térreo desse edifício. Além disso, a empresa vivenciou uma grande 

reestruturação no grupo, com a separação de unidades de negócio e, consequente 

reorganização das equipes de trabalho. A decisão em aguardar a elaboração de um 

novo projeto para o piso térreo impactou nos primeiro e segundo pavimentos, 

principalmente, na sobrecarga de uso das salas de reuniões e com a necessidade de 

adaptações no leiaute. Exemplificando, alguns postos de gerente sênior foram 

retirados para viabilizar a instalação de mais algumas ilhas de staff – nesses casos, 

1 

2 

3 
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os gerentes optaram por renunciar à sala e passaram a se sentar próximos aos grupos 

de trabalho. 

Dessa forma, os trabalhos foram conduzidos durante todo o ano de 2019 até 

que, em março de 2020, com a pandemia do Corona vírus, houve uma nova alteração 

nos conceitos de trabalho e grande parte dos colaboradores passaram a trabalhar no 

sistema de home office. A empresa, então, passou a reavaliar como seria a nova forma 

de trabalho a ser implantada no pós-pandemia, situação essa que refletiu no todo da 

empresa, envolvendo outros locais de trabalho e novas alternativas de ocupação para 

esse edifício. As novas estratégias e os novos leiautes, até a conclusão desse estudo, 

não haviam sido divulgados. 

 

Tabela 4 – Total de salas de reuniões – situação 2º semestre 2020 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Tabela 5 - Total de postos de trabalho - situação 2º semestre 2020 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

A situação no segundo semestre de 2020 (Tabelas 4 e 5) - em relação ao que 

foi implantado conforme o projeto original, apresentava uma redução de 23 salas de 

reunião, 159 assentos de reunião e 52 postos de trabalho - 5 de gerente sênior, 3 de 

secretariado voltado ao atendimento dos gerentes sênior, 10 de gerentes e 34 de staff. 

Parte dessa redução deu-se em função das reestruturações e desativação parcial do 

pavimento térreo, conforme já mencionado. O primeiro pavimento apresentou uma 

alteração de leiaute mais significativa, se comparado ao segundo, com reduções e 

acréscimos dentro das diferentes tipologias de postos de trabalho, sendo mais 

expressiva a instalação de 16 postos de staff adicionais ao original. 
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Figura 28 - Leiaute do piso térreo - situação 2º semestre 2020 

 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 

 

 

 

 



85 
 
 

 

 

Figura 29 - Leiaute do 1º pavimento - situação 2º semestre 2020 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 
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Figura 30 - Leiaute do 2º pavimento - situação 2º semestre 2020 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 
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Acima (Figuras 28, 29 e 30), estão apresentadas as situações dos leiautes no 

segundo semestre de 2020, com destaque para os locais que sofreram alterações na 

sua configuração, em relação ao projeto original implantado - quando do retrofit, sendo 

esse o cenário sobre o qual a pesquisa foi conduzida. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 
 

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O procedimento metodológico adotado para alcançar os objetivos de pesquisa 

propostos, como já mencionado anteriormente, foi a APO, visto ser uma metodologia 

que reúne um conjunto amplo de técnicas e métodos, quantitativos e qualitativos, de 

modo a envolverem o ambiente e os usuários, incluindo avaliações físicas de 

desempenho, opiniões ou níveis de satisfação dos usuários e análises das relações 

ambiente construído versus comportamento humano (VILLA; ORNSTEIN, 2013).  

Segundo pesquisadores, a APO oferece contribuições para o entendimento 

sobre a percepção, as necessidades e as expectativas dos usuários (ORNSTEIN, 

2016), é considerada útil na exploração de relações de causa-efeito entre os recursos 

técnicos e as experiências e necessidades dos usuários (KIM, M. J.; OH; KIM, J.T.25, 

2013, apud DUROSAIYE; HADJRI e LIYANAGE, 2019, p.346), pode ser definida 

como uma avaliação do grau em que um ambiente projetado satisfaz e apoia as 

necessidades e valores humanos explícitos e implícitos daqueles para quem um 

edifício foi projetado (FRIEDMANN, ZIMRING e ZUBE26, 1978, apud MIDDLEHURST 

et al., 2018, p.235), é capaz de capturar e disseminar lições para apoiar uma melhor 

tomada de decisão nas etapas de briefing, orçamento, projeto, construção e operação 

(BORDASS27, 2003, apud DUROSAIYE; HADJRI e LIYANAGE, 2019, p.346) e é uma 

ferramenta essencial para ajudar a verificar se esses edifícios estão funcionando 

como planejado na fase de projeto (LI, FROESE e BRAGER28, 2018, apud 

MIDDLEHURST et al., 2018, p.235).  

 

6.1 A APO COMO PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

Os estudos de APO iniciaram-se na década de 1960, com a construção em 

larga escala de conjuntos habitacionais nos EUA, onde pesquisadores conduziram 

avaliações sistemáticas do ponto de vista do usuário. A partir de então, a APO passou 

a ser difundida e aplicada em diversas tipologias de edificações (LI et al., 2018) sendo 

 
25 KIM, M. J.; OH.; KIM, J. T. A method for evaluating the performance of green buildings with 

a focus on user experience. Energy and Buildings, v. 66, p. 203–210, 2013. 
26 FRIEDMANN, A.; ZIMRING, C.; ZUBE, E.H. Environmental Design Evaluation. New York: 

London, Plenum Press, 1978. 
27 BORDASS, B. Learning more from our buildings - or just forgetting less? Building Research 

& Information, v. 31, p. 406-411, 2003. 
28 LI, P.; FROESE, T. M.; BRAGER, G. Post-occupancy Evaluation: state-of-the-art analysis 

and state-of-the practice review. Building and Environment, v. 133, p. 187–202, 2018. 
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que, a sua aplicação em edifícios comerciais e de escritórios aconteceu somente em 

meados dos anos de 1980 (LEITE, 1997). Até os anos de 1970, as ações de APO 

foram praticadas com vistas a aconselhamentos e verificações como um meio de 

aprimoramento para projetos futuros, sendo consolidada somente no período entre 

1970 e 1990 (ONO et al., 2018). Após a promulgação do Código de Defesa do 

Consumidor no início da década de 1990, e desde que a NBR 15575-1: Edificações 

Habitacionais – Desempenho (ABNT, 2021), entrou em vigor em 2013, no Brasil, a 

APO vem sendo incorporada gradativamente como prática entre construtores, 

arquitetos e facilities managers, de forma a identificar problemas e boas práticas, 

investigar se os ambientes estão em conformidade com os padrões de desempenho 

pré-definidos, as causas e os efeitos dos problemas identificados, e diagnosticar a 

relação entre as medidas adotadas, o uso e a percepção dos usuários, com vistas a 

processos de melhorias contínuas dentro das etapas de projeto, obra e 

gerenciamento. 

Segundo Preiser29 (1995, apud DUROSAIYE; HADJRI e LIYANAGA, 2019, 

p.349) com o passar do tempo, exigências e normas foram sendo estabelecidas para 

uma melhoria na qualidade das edificações (sustentabilidade, desempenhos 

energéticos, segurança contra incêndio, acústica). O cumprimento desses requisitos 

exige a articulação de várias perspectivas de uma equipe multidisciplinar de 

especialistas que pode ser facilitada por um regime de APO. Para Ornstein (2019), a 

APO aproxima-se, sob alguns aspectos e na sua vertente de avaliação de 

desempenho físico, dos laudos, vistorias ou inspeções técnicas, mas trata-se de um 

procedimento metodológico que utiliza-se de instrumentos e ferramentas não 

invasivas. 

 

6.2 A ÉTICA EM PESQUISAS DE APO 
 

No Brasil, o desenvolvimento de pesquisas em APO deve estar de acordo com 

as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos 

(BRASIL, 2013) e requerem aprovações para a sua efetivação junto à Plataforma 

Brasil, base nacional e unificada de registros de pesquisa do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), onde um Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) é eleito para analisar e 

 
29 PREISER, W. F. Post-occupancy evaluation: How to make buildings work better. Facilities, 

v. 13, p. 19–28, 1995. 
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aprovar a aplicação dessas normas e diretrizes. O objetivo dessa prática é dar maior 

segurança ao registro e ao monitoramento de pesquisas aprovadas ou em tramitação, 

divididas por região/Estado e por área (ONO et al., 2018). Dessa forma, também, as 

pesquisas podem ser acompanhadas em seus diferentes estágios de forma pública. 

As atividades de pesquisa que não envolvam seres humanos, como levantamentos 

técnicos e cadastrais, não precisam ser submetidas à aprovação do CEP elegido. 

Quando da submissão da pesquisa à Plataforma Brasil, faz-se necessário a 

apresentação do projeto de pesquisa,  carta de anuência da instituição aonde será 

aplicada a pesquisa, roteiros das entrevistas e questionários a serem aplicados, bem 

como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), documento com um 

breve descritivo sobre a pesquisa e informações de contato do pesquisador e CEP, 

que deverá ser apresentado ao entrevistado ou respondente do questionário, 

previamente à aplicação do respectivo instrumento, de modo que haja a ciência e 

concordância na participação.  

Cabe ao pesquisador de APO assumir uma postura ética, de modo a respeitar 

o interesse de todos os envolvidos no desenvolvimento da pesquisa. 

 

6.3 OS INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA APO 
 

A metodologia da APO preconiza a importância da adoção de multimétodos, de 

forma a ampliar a eficiência, minimizar distorções que são inerentes aos mesmos 

(VILLA; ORNSTEIN, 2013) e elevar os índices de confiabilidade dos resultados 

(FRANÇA et. al, 2018). Diversos instrumentos fazem parte desse procedimento, tanto 

do ponto de vista do pesquisador (levantamentos de dados, leituras dos projetos 

pertinentes, checklists, walkthroughs, mapas de fluxos, de vestígios e de 

comportamentos, registros fotográficos, levantamentos de desempenho e medições), 

como do ponto de vista do usuário (entrevistas, questionário, grupos focais, poema 

dos desejos, desenhos, storytellings), buscando-se um equilíbrio entre os avaliadores, 

especialistas e os usuários finais.  

O conjunto de multimétodos e técnicas deve ser aplicado em edifícios a partir 

de 12 meses de uso, pretendendo-se comparar as avaliações de desempenho físico 

com os níveis de percepção e satisfação dos usuários finais, após um certo período 

de uso. Os resultados obtidos a partir de análises e reflexões, devem ser, na medida 

do possível, conclusivos e dirigidos a diagnósticos e recomendações, se observados 
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aspectos inadequados ou destacados como boas práticas, aqueles aspectos positivos 

observados (ORNSTEIN, 2019). 

 

6.4 OS INSTRUMENTOS DE APO UTILIZADOS NESSA PESQUISA 
 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram selecionados alguns dos 

instrumentos utilizados em APO. Considerou-se a viabilidade de aplicação e 

efetividade de cada um dentro da proposta da pesquisa, de modo que se pudesse 

atingir os resultados esperados. 

 

6.4.1 Instrumentos do ponto de vista do pesquisador 
 
Os instrumentos que foram utilizados do ponto de vista do pesquisador visaram 

alcançar resultados aliados à condição física do edifício, sendo essenciais para que 

as características atuais dele fossem reunidas e, assim, transformadas em uma base 

de dados para consulta durante o desenvolvimento da pesquisa. Estes instrumentos 

também tiveram como objetivo verificar, de forma qualitativa, a adequação de tais 

espaços às determinadas exigências por normas e diretrizes, bem como às 

necessidades dos usuários. Abaixo, estão listados os instrumentos elegidos. 

 

6.4.1.1 Levantamento de dados, leitura dos projetos e as built. 
 

A leitura dos projetos de arquitetura, bem como dos projetos técnicos, permitiu 

reconhecer o edifício em estudo, entender algumas tomadas de decisão projetuais de 

forma a embasar as considerações finais. Foram feitas as leituras dos projetos de 

leiaute anteriores ao processo de retrofit, do projeto implantado com o retrofit e das 

transformações de leiaute que aconteceram entre a implantação do retrofit e o período 

de pesquisa. Também foram analisados os projetos técnicos de infraestrutura 

(sistema de ar-condicionado, elétrica e dados). 

 

6.4.1.2 Checklists  
 

Os checklists trataram-se de roteiros de vistorias, que guiaram a pesquisadora 

durante as visitas exploratórias ao local de estudo, desenvolvidos a partir dos critérios 
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de análise estabelecidos, exemplificados no capítulo anterior, com base em 

referências normativas.  

 

6.4.1.3 Registros fotográficos 
 

Os registros fotográficos constituíram um importante suporte nos apontamentos 

das patologias da edificação, uso dos ambientes e de equipamentos. Durante as 

visitas exploratórias vários registros fotográficos foram realizados, tanto para 

validações de observações feitas em checklists, como também para o registro de 

sinais espontâneos que pudessem caracterizar comportamentos, de modo individual 

ou coletivo, no uso e apropriação dos espaços. 

 

6.4.1.4 Levantamento de desempenho físico e medições 
 

Os levantamentos de desempenho físico e medições, a exemplo dos níveis de 

conforto (lumínicos, acústicos e higrotérmicos), embora tenham sido considerados 

como premissa de pesquisa, não puderam ser realizados pela pesquisadora, devido 

às restrições de acesso ao local, em função da pandemia do Corona vírus. Contudo, 

alguns resultados de levantamentos anteriores ao período de pandemia, que foram 

realizados pela própria empresa, sede do edifício em estudo, foram fornecidos à 

pesquisadora, o que possibilitou estabelecer alguns parâmetros comparativos com as 

referências normativas pertinentes.  

Inicialmente, previa-se também a efetivação de uma comparação dos principais 

indicadores de desempenho, como: gastos com energia, consumo de água e índices 

de absenteísmo dos funcionários; com dados semelhantes e anteriores ao retrofit, o 

que permitiria a análise do desempenho das soluções projetuais adotadas, porém, 

essa comparação também não foi possível ser efetivada. O contato foi feito com os 

responsáveis por esses dados na empresa, contudo, não houve a possibilidade de 

estabelecer esses indicadores, especificamente, para o edifício em estudo. 

 

6.4.2 Instrumentos do ponto de vista do usuário 
 

Dois instrumentos, relacionados ao ponto de vista do usuário – as entrevistas 

e o questionário, foram utilizados no desenvolvimento da pesquisa, visando alcançar 
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resultados relacionados à percepção e satisfação dos usuários, em relação aos 

ambientes e recursos disponibilizados.  

 

6.4.2.1 Entrevistas  
 

As entrevistas, instrumentos tradicionais de pesquisa em Ciências Sociais, 

oferecem uma riqueza de argumento e informações mais especializadas (ORNSTEIN, 

2016). Foram importantes para a compreensão da interação dos usuários com o 

ambiente, onde a comunicação direta com o usuário possibilitou o esclarecimento de 

perguntas e respostas, bem como trouxeram informações complementares. 

Para a pesquisa, dois grupos de entrevistados foram estabelecidos, um 

primeiro dirigido aos executivos que exercem as suas atividades no edifício em estudo 

e um segundo voltado aos gestores e profissionais da área de projetos e serviços, que 

atuam no edifício ou que atuaram durante o processo de projeto e implantação do 

retrofit. 

 

6.4.2.2 Questionário  
 

E por fim, o questionário, que é o instrumento mais utilizado, em APO, para 

medir a satisfação dos usuários adultos, pois apresenta baixo custo e é de aplicação 

relativamente rápida (ORNSTEIN, 2016), em que prevalecem as respostas fechadas, 

do tipo dicotômicas (sim/não) ou respostas únicas, dentro de uma lista de escolhas, 

foi eleito e aplicado com relativo sucesso. Mesmo diante das restrições de acesso aos 

usuários, impostas pelo momento de pandemia, a sua aplicação aconteceu 

eletronicamente, via Intranet, com um retorno menor ao esperado, mas que não 

comprometeu o desenvolvimento da pesquisa.  
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7 A APLICAÇÃO DA APO NO ESTUDO DE CASO E SEUS 
RESULTADOS 

 

7.1 A APLICAÇÃO DAS ENTREVISTAS E DO QUESTIONÁRIO 
 

Os trabalhos de pesquisa iniciaram-se, praticamente, logo após o resultado do 

processo seletivo, no final de 2019, com a elaboração do questionário e escopo de 

entrevistas que seriam aplicados, bem como pelas atividades para obtenção das 

aprovações necessárias para a efetivação da pesquisa junto à empresa sede do 

edifício estudo de caso e, por envolver seres humanos, junto à Plataforma Brasil.  

Em janeiro de 2020, a pesquisa foi apresentada para os responsáveis pela 

autorização para a efetivação dos estudos na empresa sede do edifício estudo de 

caso, onde houve a concordância e a emissão de documento oficial autorizando os 

mesmos.  

Em meados de fevereiro do mesmo ano, deu-se início aos trâmites necessários 

junto à Plataforma Brasil, através da efetivação do cadastro e preenchimento das 

planilhas do sistema, onde foi solicitado o detalhamento do estudo, contendo: resumo, 

introdução, hipótese, objetivo, metodologia proposta, riscos, benefícios, metodologia 

de análise de dados, desfecho, tamanho da amostra, desenho geral do estudo e 

cronograma. Também foram postados nessa plataforma os seguintes documentos: 

projeto de pesquisa original, carta de anuência da instituição onde seria aplicada a 

pesquisa (ANEXO A), roteiro de entrevista a ser aplicado junto aos executivos que 

exercem suas atividades no edifício em estudo (ANEXO B), roteiro de entrevista a ser 

aplicada junto aos gestores e funcionários de manutenção e atividades relacionadas 

ao edifício (ANEXO C), questionário a ser aplicado junto aos colaboradores que 

trabalham no edifício (ANEXO D), Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE, para a aplicação das entrevistas (ANEXO E) e do questionário (ANEXO F) e, 

em um segundo momento, carta protocolo de pesquisa para o CEP elegido para o 

processo - no caso desta pesquisa, o da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

da Universidade de São Paulo (EACH/USP). 

No início de março foi emitido um primeiro parecer consubstanciado, pelo CEP 

responsável, onde algumas ressalvas foram colocadas e que deveriam ser incluídas 

nos TCLE’s. As retificações solicitadas foram efetivadas e reenviadas ao comitê na 

sequência, sendo emitido um parecer favorável pelo CEP, no dia 04/04/2020 - 
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Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE 29647020.2.0000.5390) 

- (ANEXO G). Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, três relatórios parciais foram 

encaminhados ao CEP responsável, via Plataforma Brasil (agosto/2020, janeiro/2021 

e agosto/2021), citando o estágio dos estudos, informações relacionadas a eventuais 

alterações e adequações no cronograma, sendo todos analisados e aprovados pelo 

Comitê. 

O cronograma original previa o início da aplicação do questionário e a 

realização das entrevistas assim que o parecer favorável do CEP fosse emitido, 

contudo, devido à pandemia provocada pelo Corona vírus, isso não foi possível. No 

final do mês de março de 2020, todos os colaboradores da empresa, sede do edifício 

estudo de caso, entraram em férias coletivas por um mês e após esse período, parte 

dos funcionários passou a trabalhar no esquema de home office e parte teve seu 

contrato de trabalho suspenso por mais dois meses, sendo que, somente em julho, do 

mesmo ano, toda a parte administrativa retornou ao trabalho, e mesmo assim, de 

forma remota. Diante desse cenário, somente no segundo semestre de 2020 é que o 

contato com os colaboradores da empresa foi retomado e, portanto, considerou-se 

que os estudos poderiam ser realizados, mesmo que de forma remota, desde que 

alguns ajustes fossem feitos.  

O questionário e as entrevistas voltadas para os executivos e gestores de 

serviços sofreram, então, pequenos ajustes, relatadas ao CEP EACH USP no relatório 

parcial, por terem sido elaborados em um momento pré-pandemia (Tabela 6).  

No caso do questionário, uma pergunta foi reformulada e três novas inseridas 

para alcançar um sentimento dos colaboradores em relação ao momento vivido – em 

home office e ao futuro das atividades em um momento pós-pandemia. O restante do 

questionário foi mantido no seu formato original. Para a entrevista, uma pergunta foi 

retirada, pois referia-se a um momento pré-pandemia e não se encaixava mais na 

nova situação e uma foi inserida, também, questionando-se sobre o futuro das 

atividades de cada equipe, o restante do escopo foi mantido no formato original.  

O questionário revisado constituiu-se de 27 questões (ANEXO D), relacionadas 

ao perfil do respondente – sexo, idade, escolaridade e categoria de trabalho 

(executivo, mensalista ou estagiário), localização do posto de trabalho no pavimento 

e tempo de trabalho no edifício; percepções face às condições higrotérmicas, 
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lumínicas e acústicas30; grau de satisfação e considerações de aspectos relacionados 

ao ambiente de trabalho – analisando-se o ambiente de trabalho antes da situação da 

pandemia; comparações do novo ambiente com a situação anterior ao retrofit, 

questões relativas à atual situação de trabalho e seu futuro – se presencial ou home 

office e suas preferências e, por fim, uma questão aberta a comentários gerais. 

 

Tabela 6 - Alterações realizadas no questionário e escopo das entrevistas 

 

Questionário 
 

Pergunta reformulada: 

 
1. O quanto você exerce as suas atividades semanais no seu posto de trabalho ou em outros 

locais (salas de reuniões, outros prédios, home office), passou para: O quanto você exercia as 
suas atividades semanais no seu posto de trabalho ou em outros locais (salas de reuniões, outros 
prédios, home office). 

 

Perguntas inseridas: 

 
1. Atualmente, nesse período de pandemia, como você está exercendo as suas atividades? 

 

2. Considerando um período pós-pandemia, onde não tivéssemos mais o risco de contaminação, 
como você considera que as suas atividades poderiam ser exercidas? 

 

3. Caso tenha exercido atividades em home office, durante a pandemia, você sente ou sentiu falta 
de alguma atividade ou recurso que poderiam auxiliar nas suas atividades? 

 

Entrevistas 
 

Pergunta retirada: 

 
1. Quanto tempo do seu dia o Sr.(a) faz uso do seu posto de trabalho? Considera que a sua equipe 
faz uso dos seus respectivos postos 100% do tempo? Acredita que o “free seating” poderia ser 
adotado na sua equipe? O sistema de home office é aplicado e utilizado, atualmente, por sua 
equipe? 

 

Pergunta inserida: 
 

1. Atualmente estamos vivendo um período de isolamento em função da pandemia, analisando a 

situação anterior a esse período, a situação atual e um cenário futuro, como o Sr.(a) enxerga as 
atividades da sua equipe? Como era o trabalho, como estão sendo conduzidas as atividades 
atualmente e como poderão ser exercidas? Teria algum comentário ou sugestão adicionais sobre o 
atual ambiente de trabalho em geral ou sobre a sua sala? 

 

Fonte: Autora (2020). 

 
30 “Percepções” são interpretações realizadas através de estímulos recebidos ou situações 

vivenciadas, difere de “sensações”, as quais estariam diretamente relacionadas às medições físicas. 
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As respostas foram apresentadas aos respondentes na forma de respostas 

únicas dentro de uma lista pré-determinada - na maioria com escala de valores com 

cinco pontos (muito satisfeito / satisfeito / indiferente / insatisfeito / muito insatisfeito), 

“sim” ou “não” (em alguns casos com possibilidade de justificativa) e nas perguntas 

sobre percepção dos ambientes com escala de valores de três pontos (ex. reflete 

muito / reflete / não reflete) mais a opção de “não consigo avaliar”. Na primeira semana 

de julho de 2020, foi realizado um pré-teste para verificar o entendimento do conteúdo 

e forma de aplicação, para o qual 10 pessoas foram convidadas a responder e seis 

contribuíram com suas opiniões. No pré-teste não houve nenhuma colocação que 

sugerisse uma alteração de conteúdo e, dessa forma, deu-se início à distribuição dos 

questionários em meados de julho, via Intranet, de forma paulatina, à medida que os 

contatos foram sendo efetivados.  A princípio, o contato foi feito com as secretárias ou 

com alguma pessoa chave das áreas envolvidas, ficando essas pessoas responsáveis 

pela distribuição interna aos seus respectivos grupos, por meio de e-mails, contendo 

o descritivo da pesquisa, TCLE e link de acesso ao questionário.  

O fato de as pessoas estarem trabalhando remotamente produziu uma perda 

de contato pessoal e, consequentemente, eventuais barreiras entre pesquisadora e 

participantes, bem como restrições em nível de segurança de informação interna que 

restringiram o acesso de alguns participantes ao questionário, desenvolvido para ser 

aplicado via Intranet, em especial aos terceiros que utilizam parte dos postos de 

trabalho nesse edifício. 

 

Tabela 7 - Dados relacionados aos totais de convites aceitos - questionário e entrevistas 

        Previsto na 

        Plataforma 
      Brasil 

Aplicados pela 

pesquisadora 
Período de aplicação 

  Convites               Convites 

Enviados                Aceitos 

 
 

Entrevistas 
(online) 

               50         33                 23            20/07/20 a 21/09/20 

Pré-teste questionário 
(via Intranet) 

           10                 06      01/07/20 a 10/07/20 

Questionário 
(via Intranet) 

               900          700               292              15/07/20 a 30/09/20 

 

Fonte: Autora (2020). 
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A amostragem inicial prevista e indicada na Plataforma Brasil era de 900 

convidados para a aplicação do questionário, no entanto, esse número sofreu uma 

redução, em cerca de 20%, passando para um total de 710, com o retorno de 302 

respostas, sendo 298 válidas. As entrevistas também sofreram um pequeno impacto 

na sua aplicação, parte dos executivos convidados, pelo momento vivido na empresa, 

não tiveram disponibilidade em suas agendas para participar (Tabela 7)). Por outro 

lado, alcançou-se a participação de executivos de todas as áreas ocupantes do 

edifício. 

 

Quadro 31 - Entrevistas realizadas com os executivos 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Quadro 32 - Entrevistas realizadas com gestores de projeto e manutenção 

 

Fonte: Autora (2020). 
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As entrevistas começaram a ser aplicadas a partir de 20/07/2020, o contato foi 

feito diretamente pela pesquisadora em alguns casos e, no caso das diretorias, via 

respectivo secretariado, foram enviados 21 convites para os executivos que exercem 

as suas atividades no edifício, sendo que somente 11 tiveram a disponibilidade para 

fazer a entrevista (Quadro 31) e 12 convites foram enviados para os gestores das 

áreas de projeto e manutenção que atuam no edifício, com o aceite de todos (Quadro 

32).  

Vale destacar que os participantes, na aplicação do questionário e na 

realização das entrevistas, concordaram com os respectivos TCLEs, enviando a sua 

concordância de forma eletrônica. A concordância no caso do questionário aconteceu, 

em um primeiro momento, por meio de uma pergunta com resposta obrigatória, onde 

o convidado foi questionado se concordava em participar da pesquisa nos termos do 

TCLE anexo, ou não. No caso das entrevistas foi solicitado ao entrevistado o envio da 

concordância, preferencialmente, na forma de assinaturas digitais ou eletrônicas, na 

inviabilidade desses recursos, a concordância foi registrada através do retorno do e-

mail, previamente, enviado com o escopo da entrevista e TCLE anexo, com um “de 

acordo” do entrevistado. Todas as entrevistas também foram transcritas e reenviadas 

aos respectivos respondentes para conhecimento e aprovação da transcrição ou envio 

de alguma consideração, se assim o entrevistado considerasse necessário. 

 

7.2 PROCESSAMENTO DOS CONTEÚDOS DAS ENTREVISTAS E 
RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

A tabulação e a visualização dos resultados obtidos no questionário e nas 

entrevistas foram organizadas em gráficos e por meio de categorizações e 

quantificações de palavras recorrentes. Dentro de algumas categorias, as citações 

ainda foram subdivididas em três grupos: as positivas, de alerta – onde os 

entrevistados indicaram alguma dificuldade e as negativas. 

Para a organização das considerações que surgiram através das perguntas 

abertas do questionário e do contexto das entrevistas foi utilizado o software voltado 

ao processamento de dados qualitativos de corpora de dados textuais - ATLAS.ti, 

desenvolvido por um fornecedor de mesmo nome, comercializado desde 1993, que 

vem sendo aprimorado constantemente em suas funcionalidades (FORTE et al. 2017), 
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o qual auxiliou na organização e no gerenciamento dos dados, de forma sistemática 

(ATLAS.ti, 2020).  

 

7.2.1 Conteúdos das entrevistas 
 

Ao todo foram 11 executivos entrevistados, entre diretores e gerentes sênior, 

sendo que, 3 deles trabalham na empresa há mais de 30 anos, 4 trabalham entre 21 

e 30 anos, 2 entre 11 e 20 anos e 2 há menos de 10 anos, 10 dos entrevistados 

exercem as suas atividades no edifício em estudo há mais seis anos, tendo, portanto, 

vivenciado todo o processo de retrofit.   

 

Gráfico 2 – Frequência das citações extraídas das entrevistas com os executivos 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Das entrevistas realizadas, 297 citações foram extraídas de suas respostas, 

sendo essas agrupadas em 16 categorizações: projeto de retrofit e ambiente open 

space, melhorias no ambiente, atividades em home office, salas de reunião, 

comparativos com outros ambientes, comunicação visual, conforto acústico, áreas de 

café, ambientação, conforto térmico e sistema de ar-condicionado, mobiliário, 

iluminação, cadeira de trabalho, infraestrutura, carpete e manutenção (Gráfico 2). 
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Tabela 8 – Quantidade de citações e menções por categorização – entrevistas com executivos 

 

  

Fonte: Autora (2022). 
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Em 13 das 16 categorizações, os textos recorrentes foram subdivididos em 

pontos positivos, pontos de alerta – vistos com uma certa preocupação, e pontos 

negativos. Na Tabela 8, estão demonstradas as quantidades de citações e menções 

por categorias que foram extraídas das entrevistas com os executivos. 

Complementarmente, foram observadas 35 citações relacionadas a possíveis 

melhorias no atual ambiente, equivalendo a 12% do total de registros. Os itens mais 

mencionados foram: recepção mais efetiva; local para clientes e visitantes; ambientes 

mais informais e colaborativos; área para trabalhos que requeiram maior 

concentração; liberdade para customização; ambiente mais moderno e descontraído; 

uso de plantas ornamentais; proteção nos biombos dos postos de trabalho dos 

gerentes que ficam junto à circulação; postos de staff mais isolados; mudança cultural 

da empresa; limitações de acesso a visitantes; flexibilidade no uso das estações de 

trabalho; locais para refeições. 

Em relação às citações sobre as atividades de home office, 35 foram extraídas 

entre as respostas. Principais tópicos sinalizados: visão de continuidade das 

atividades de home office em uma situação pós-pandemia; ambiente corporativo é 

favorável ao desenvolvimento das atividades; necessidade de contato com o produto, 

clientes e colegas de equipe; otimizações nos ambientes poderão acontecer, com 

redução da quantidade de postos e flexibilidade no uso; necessidade de tecnologia 

para o gerenciamento do uso dos postos de trabalho e possível adoção de modelo de 

trabalho híbrido.  

Comparações dos ambientes de trabalho, do edifício em estudo, com outros 

ambientes dentro do próprio parque fabril ou em unidades da empresa em outros 

países, e até mesmo, em relação a outras companhias, foram registradas em 21 

citações – 9% no total. Quando comparado o atual ambiente de trabalho, em relação 

aos demais ambientes existentes dentro do mesmo parque fabril, os apontamentos 

indicam que o edifício em estudo possui o melhor ambiente de trabalho e que existe 

o contentamento das equipes; quando comparado aos ambientes de trabalho de 

outras unidades, em outros países, foram sinalizados que, nas unidades de outros 

países, a qualidade dos materiais empregados é superior, existe um melhor 

isolamento acústico, não existe exclusividade nos postos de trabalho, foi adotado um 

sistema de gerenciamento das salas de reunião, executivos não possuem sala 

exclusiva e existem ambientes interativos. Comparações com ambientes externos à 
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empresa, também foram feitas, sendo citada a semelhança com espaços de 

coworking e com outros ambientes também renovados.  

 

Tratando-se dos resultados das entrevistas dos gestores, vale destacar que 12 

trabalham na empresa há mais de 15 anos, 4 deles trabalham entre 15 e 20 anos, 2 

entre 21 e 30 anos e 6 entre 31 e 40 anos. Na análise das suas respectivas respostas, 

131 citações foram extraídas e categorizadas em 15 temas: o projeto de retrofit e o 

ambiente open space, sistema de ar-condicionado, comunicação visual, segurança 

contra incêndio, áreas de café, sustentabilidade, iluminação, carpete, infraestrutura, 

limpeza, melhorias nos ambientes, manutenção, segurança patrimonial, forro e salas 

de reunião (Gráfico 3). 

As citações relacionadas ao projeto de retrofit e ao ambiente open space foram 

as mais frequentes, 22 citações correspondendo a 17% do total. Entre as 22 

observações, 16 foram positivas, 1 de alerta e 5 negativas. Como pontos positivos 

foram colocados: mudança de conceito e paradigma, quebra de barreiras, maior 

contato entre os usuários, modernização do ambiente, materiais e mobiliário 

conceituados, ambiente mais claro, melhorias no conforto, atendimento a normas e 

legislações, priorização dos postos de trabalho próximos às janelas, concentração das 

áreas comuns no centro do prédio e cores claras favorecendo o ambiente. Como ponto 

de alerta foi citado: metragem destinada aos postos de staff e entre os pontos 

negativos: organização e administração das áreas comuns e responsabilidade por 

essas áreas. 

Entre as 20 citações sobre o sistema de ar-condicionado e o conforto térmico, 

destacaram-se colocações sobre: tipo de sistema adotado, tamanho, tipo e 

distribuição dos equipamentos, climatização dos ambientes coletivos e fechados, 

controle de temperaturas nos diferentes ambientes, manutenção dos equipamentos, 

sistema de gerenciamento remoto e de automação, estabilidade do sistema, 

diferenças de temperatura e impactos na climatização quando da efetivação de 

readequações de leiautes. 

Em relação à comunicação visual, observou-se que, em 62% das citações, a 

sinalização é apontada positivamente, como sendo eficiente e funcional e que auxilia 

as equipes de manutenção, 13% das citações foram negativas, citando ser deficiente 

e, para 25%, a sinalização é boa, porém, ainda pode ser melhorada, o que foi 

considerado como um ponto de alerta. 
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Gráfico 3 - Frequência das citações extraídas das entrevistas com os gestores 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Dez citações foram relacionadas às medidas de proteção e combate a incêndio, 

entre elas estavam os temas: normas e decretos do Corpo de Bombeiros, sistemas 

de combate a incêndio passivo e não reativo, sistema de prevenção, 

compartimentação horizontal, potenciais de carga de incêndio dos materiais 

empregados, atuação do grupo de combate a incêndio e simulados. Todas foram 

consideradas citações de alerta, pois referiram-se a pontos que, embora estejam 

dentro das normas, poderiam ser melhorados.  

Entre as observações realizadas em relação às áreas de café - 9 ao todo, 8 

foram negativas. Foram mencionadas a falta de uma pia para a higienização dos 

utensílios, a necessidade de providenciar algum isolamento acústico por conta do 

ruído gerado nesses locais e a demanda por organização nessas áreas. 

Dentre as 7 citações sobre sustentabilidade, 4 foram apontadas positivamente, 

considerando a iluminação em LED, centralização dos recursos de impressão e 

redução na quantidade de equipamentos e cópias geradas, centralização das áreas 

de café e redução da quantidade de coletores de lixo e intenção de redução do uso 

do elevador, considerando a priorização de atendimento a visitantes no térreo – item 

esse que fez parte do escopo original do projeto e que se perdeu durante a efetivação 
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da obra. Três citações foram consideradas como sugestões: uma melhor orientação 

sobre o descarte correto dos resíduos do dia a dia e reaproveitamento de recursos 

naturais, como águas pluviais e energia solar, em projetos futuros. 

Sobre a iluminação, carpete, infraestrutura e limpeza - seis observações para 

cada tema foram feitas. Tratando-se da iluminação, foram destacadas, positivamente, 

a alta qualidade e melhorias no conforto lumínico. Quanto ao carpete, como positivo, 

foi destacado o benefício em relação aos aspectos de acústica e, negativamente, 

sobre as dificuldades de manutenção, erro na escolha das cores e adoção de um outro 

tipo de piso, preferencialmente, nas circulações principais. Para a infraestrutura, 

destacaram-se as citações positivas sobre: distribuição e planejamento dos sistemas, 

uso da telefonia digital, instalação de antenas de wi-fi e adequação do edifico ao uso. 

No que se refere à limpeza, observou-se citações sobre: frequência e escopo das 

atividades, higienização dos ambientes, horário de execução dos serviços, 

dificuldades de manutenção e equipamentos utilizados para os serviços de limpeza. 

Por fim, os temas relacionados às melhorias no ambiente, manutenção em 

geral, segurança patrimonial, forro e salas de reunião foram os que apresentaram 

menores frequências de citações. Em relação às melhorias do ambiente foram citadas 

a instalação de ambientes colaborativos e a revisão da quantidade de salas de 

reuniões. Destacou-se a diminuição dos serviços de manutenção e das alterações de 

leiautes, no período pós-reforma. Aspectos relacionados à segurança patrimonial 

sinalizaram negatividade no livre acesso de pessoas aos pavimentos e alertaram 

sobre o risco de enchentes. Por outro lado, o ambiente aberto mostrou-se favorável 

nas vistorias dos agentes de segurança, que são realizadas em horários fora do 

expediente, pois propiciam a visualização do ambiente como um todo. Em relação ao 

forro foram apontadas as características técnicas positivas de: acústica, durabilidade 

e manutenção. As citações referentes às salas de reunião foram relacionadas aos 

aspectos positivos de design, infraestrutura e recursos. 

 

7.2.2 Resultados da aplicação do questionário 
 

O retorno da aplicação do questionário foi de 298 respostas válidas, todas de 

acordo com os termos do TCLE, o que correspondeu a uma amostra de 23,7% do 

total da população usuária do edifício estudo de caso, considerando-se como base o 

total de 1.258 postos de trabalho – situação segundo semestre de 2020. Quatro 
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questões estavam relacionadas à identificação do perfil do respondente: idade, sexo, 

escolaridade e categoria de trabalho dentro da empresa.  

 

 

Gráfico 4 – Distribuição por sexo dos respondentes (Questão 2) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

 

Gráfico 5 - Distribuição por faixa etária dos respondentes (Questão 1) 

 

Fonte: Autora (2021). 
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Gráfico 6 - Distribuição por grau de escolaridade dos respondentes (Questão 3) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

 

Gráfico 7 - Distribuição por categoria dos respondentes (Questão 4) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Considerando o total dos respondentes, 62,4% foram do sexo masculino e 

36,6% do sexo feminino – 1% preferiu não se identificar (Gráfico 3). A faixa etária que 

mais respondeu ao questionário foi a compreendida entre 46 e 55 anos, com 29,9% 

do total, seguida da faixa entre 36 e 45 anos, com 28,6% (Gráfico 5).  

O grau de escolaridade dos respondentes válidos apresentou-se 100% acima 

do ensino superior incompleto, com destaque para um total de 53,0% dos 
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respondentes com pós-graduação completa (Gráfico 6). Dentre as categorias de 

cargos e funções, 75% das respostas são de mensalistas – designação usual para 

funcionários da área administrativa dentro da empresa, 16,2% de executivos – 

pessoas com cargos de gerência e gerência sênior, 7,7% de estagiários e 3% de 

terceiros (Gráfico 7).  

 

Gráfico 8 – Distribuição por localização do posto de trabalho dos respondentes no pavimento 
(Questão 5) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Tabela 9 - Frequências de localização do posto de trabalho dos respondentes no pavimento 
(Questões 6,7 e 8) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Em relação à localização do posto de trabalho dos respondentes no pavimento, 

48,7% possuem posto de trabalho no segundo pavimento, 46,3% no primeiro 

pavimento e 5% no térreo (Gráfico 8), valores esses que correspondem a 26%, 31% 

e 40% do total de postos, respectivamente, de cada pavimento. Foram 161 respostas 

de usuários que possuem seus postos de trabalho próximos às janelas – o que 
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corresponde a 54,0% do total de respostas, 219 com postos próximos a uma das áreas 

de café - 73,5% das respostas, e 220 com postos próximos a uma das áreas de 

impressão - 73,8% das respostas (Tabela 9). 

 

Gráfico 9 – Distribuição de frequências de respondentes por tempo de trabalho no edifício 
(Questão 9) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Ao perguntar sobre o tempo em que o usuário teria trabalhado no edifício, 48% 

dos respondentes indicaram “mais de cinco anos”, 43% entre “mais de um ano a cinco 

anos” e 9% “menos de um ano” (Gráfico 9), o que significa que as respostas estão, na 

prática, quantitativamente equivalentes entre os usuários que trabalharam no edifício 

no período anterior e após o retrofit e aqueles que trabalharam, somente, no período 

pós retrofit.  

 

Partindo-se para as questões relacionadas às percepções - das condições 

térmicas, lumínicas e acústicas, e ao grau de satisfação - dos itens associados às 

configurações de leiaute, os resultados foram avaliados em dupla ou tripla 

classificação e, também, por meio de métodos inferenciais – aqueles que possibilitam 

inferir comportamentos e respostas da população pesquisada com base nos dados 

obtidos por uma amostra dessa população (ONO; ORSNTEIN, 2018). Para os cálculos 

estatísticos inferenciais, contou-se com a colaboração do Engenheiro de Produção 

Heitor Armelin de Souza, que elaborou os cálculos, a partir da amostra coletada, 

admitindo um erro de 5%, o que equivale dizer que o intervalo de confiança dos 

resultados seria de 95%.  
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Notou-se que, em algumas respostas, os cálculos inferenciais apresentaram 

intervalos percentuais elevados – a exemplo, margem de erro acima de 3%, 

caracterizando, nesses casos, um resultado pouco confiável em termos de pesquisa. 

Dessa forma, a frequência absoluta, para esses casos, foi utilizada como base para 

as análises. 

Vale ressaltar que, o momento de pandemia vivido durante a aplicação do 

questionário, provocada pelo Corona vírus, limitou o acesso aos usuários – em um 

período de normalidade, acredita-se que a amostra final poderia ter sido maior e assim 

os resultados mais precisos. Além disso, os usuários estavam distantes do seu 

ambiente de trabalho e as respostas se deram pela memória de vivência no local, o 

que pode ter provocado, eventualmente, distorções nas suas percepções e na análise 

do nível de satisfação.  

 

Gráfico 10 – Dupla classificação: Sexo (Questão 2) x Percepção da temperatura (Questão 10.1) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Para a pergunta “Qual a sua percepção em relação à temperatura no seu posto 

de trabalho”, as opiniões foram divergentes. Entre o total de homens, 61% declararam 

ter a percepção de “agradável” - contra 38% das mulheres, já 54% das mulheres 

consideram “frio” e “muito frio” e 16% dos homens sinalizam “quente” (Gráfico 10). 
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Tabela 10 - Tripla classificação: Localização do posto (Questão 5) x Localização do posto no 
pavimento (Questão 6) x Percepção da temperatura (Questão 10.1) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Ao elaborar uma tripla classificação entre a localização dos postos de trabalho 

no edifício e no pavimento versus a percepção de temperatura, nota-se que no 

primeiro andar há uma maior percepção de “agradável” entre os respondentes que 

possuem postos de trabalho próximos à circulação central e a percepção de “frio” para 

os postos localizados próximos às janelas (Tabela 10).  

Dessa análise pode-se depreender que essa diferença apareça, 

possivelmente, em função de ter-se uma maior quantidade de mulheres em postos de 

trabalho próximos às janelas (das 24 respostas de “frio” para essa localização e 

pavimento, 16 são mulheres) e de uma maior quantidade de homens em postos de 

trabalho próximos às circulações centrais (das 43 respostas de “agradável” para essa 

localização e pavimento, 32 são homens).   

 

Tabela 11 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 

de confiança - Percepção da temperatura (Questão 10.1) 

 

Fonte: Autora (2021). 
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Quando analisamos a percepção de temperatura em termos inferenciais, nota-

se que a sensação de “agradável” varia, dentro dos limites do intervalo de confiança, 

de 47% a 58,4%, seguida da percepção de “frio”, de 17,7% a 27,2% (Tabela 11).  

Na análise dos resultados para a questão relacionada à percepção das 

condições lumínicas no posto de trabalho não houve uma divergência entre as 

opiniões de homens e mulheres ou entre os respondentes que possuem posto de 

trabalho nos diferentes pavimentos, próximos às janelas ou às circulações centrais 

(Tabela 12), as percentagens entre as respostas foram bem próximas. Na análise dos 

dados nota-se que a sensação de “agradável” é percebida por 81,5% dos 

respondentes. (Tabela 13). 

 

Tabela 12 - Tripla classificação: Localização do posto (Questão 5) x Localização do posto no andar 
(Questão 6) x Percepção das condições lumínicas (Questão 10.2) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Tabela 13 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 
de confiança para a questão sobre percepção das condições lumínicas (Questão 10.2) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Na questão sobre a percepção de reflexo de luz na tela do computador, as 

respostas concentraram-se entre as opiniões de “não reflete” e “reflete pouco”. Notou-

se uma maior tendência na alternativa de “reflete pouco” entre os postos próximos às 
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janelas do primeiro pavimento – 51% dos respondentes, bem como os respondentes 

do pavimento térreo, com postos próximos à circulação central, que opinaram como 

“reflete pouco” e “reflete muito” (Tabela 14). Em termos inferenciais, a alternativa de 

“não reflete” encontra-se entre os limites de confiança de 49,7% a 61,0%, seguida de 

“reflete pouco” – de 32,7% a 43,8% (Tabela 15). Não observou-se divergência de 

opiniões entre homens e mulheres. 

 

Tabela 14 - Tripla classificação: Localização do posto (Questão 5) x Localização do posto no 
pavimento (Questão 6) x Percepção de reflexo de luz na tela do computador (Questão 10.3) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Tabela 15 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 
de confiança para a questão sobre percepção de reflexo de luz na tela do computador (Questão 10.3) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Tabela 16 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 
de confiança para a questão sobre percepção de ofuscamento por luz solar na tela do computador 

(Questão 10.4) 

 

Fonte: Autora (2021). 
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Quando questionou-se sobre a opinião dos respondentes sobre a percepção 

de ofuscamento provocado pela luz solar na tela do computador, 67,8% dos 

respondentes indicaram “não ofusca”, o que em termos inferenciais corresponde ao 

limite de confiança de 62,5% a 73,1% dos usuários (Tabela 16).  

Contudo, quando observados os resultados por meio da tripla classificação, 

nota-se que essa opinião é bem mais expressiva entre os usuários que possuem 

postos de trabalho próximos à circulação central. Para aqueles que possuem seus 

postos de trabalho próximos às janelas, mais de 44%, percebem que “ofusca pouco” 

e “ofusca muito” (Tabela 17). Vale ressaltar que não questionou-se sobre a localização 

dos postos em relação às fachadas, o que impossibilitou uma comparação em relação 

às orientações solares. 

Quando comparados os resultados entre homens e mulheres houve uma maior 

percentagem de declarações de “ofusca pouco” e “ofusca muito” entre as mulheres, 

contudo como temos um maior percentual de mulheres com postos de trabalho 

próximos às janelas (62% de mulheres contra 50% de homens), essa diferença pode 

não caracterizar uma divergência de percepções entre homens e mulheres. 

 

Tabela 17 - Tripla classificação: Localização do posto (Questão 5) x Localização do posto no 
pavimento (Questão 6) x Percepção de ofuscamento por luz solar na tela do computador (Questão 

10.3) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Na questão relacionada à percepção de distração causada por ruído em geral, 

dentro dos limites de confiança, entre 50,7% e 62,0% dos usuários percebem que o 

ambiente “distrai pouco”, entre 23,7% e 34,0% consideram “distrai muito” (Tabela 18). 

A percepção de “distrai”, muito ou pouco, é percebida entre 74,4% e 96,0% dos 

usuários. Buscando o entendimento sobre essa percepção de ruído em geral no 

ambiente foram feitas algumas classificações comparativas entre os respondentes 

com postos de trabalho próximos às janelas ou à circulação central (Tabela 19), bem 

como entre os respondentes com postos próximos às áreas de café ou às áreas de 
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impressão (Tabela 20). Os resultados não divergiram em relação às diferentes 

posições no edifício ou pavimento. 

 

Tabela 18 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 
de confiança para a questão sobre distração causada por ruído em geral (Questão 10.5) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Tabela 19 - Tripla classificação: Localização do posto (Questão 5) x Localização do posto no 
pavimento (Questão 6) x Distração causada por ruído em geral (Questão 10.5) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Tabela 20 - Tripla classificação: Proximidade do posto às áreas de café e áreas de impressão 
(Questões 7 e 8) x Localização do posto no pavimento (Questão 6) x Distração causada por ruído em 

geral (Questão 10.5) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Tratando-se ainda sobre ruído, mas dessa vez em relação à percepção de 

distração causada por vozes vizinhas, os limites dos intervalos de confiança para 

“distrai pouco” e “distrai muito” sobrepõem-se, e, ao mesmo tempo, a alternativa “não 
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distrai” apresenta um intervalo de confiança pequeno, entre 7,2% e 14,3%, 

caracterizando assim que, a maioria dos usuários percebem essa distração causada 

pelos seus vizinhos de trabalho (Tabela 21).  

 

Tabela 21 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 
de confiança para a questão sobre distração causada por vozes de pessoas vizinhas (Questão 10.6) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

 

Tabela 22 - Tripla classificação: Localização do posto (Questão 5) x Localização do posto no 
pavimento (Questão 6) x Distração causada por vozes de pessoas vizinhas (Questão 10.6) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Ao analisarmos a percepção em relação aos diferentes pavimentos, no 

pavimento térreo a percentagem de “não distrai” é mais elevada entre os 

respondentes que possuem postos de trabalho próximos às janelas (Tabela 22), 

contudo, vale lembrar que nessa área estão localizados os postos de gerente, os quais 

possuem uma maior área útil de ocupação e estão mais segregados em relação aos 

postos de staff, o que justificaria essa variação. 
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Gráfico 11 - Dupla classificação: Sexo (Questão 2) x Percepção de distração por ruído em geral 
(Questão 10.5) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Gráfico 12 - Dupla classificação: Sexo (Questão 2) x Percepção de distração por vozes vizinhas 
(Questão 10.5) 

 

Fonte: Autora (2021). 
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Comparando-se os resultados entre a percepção de distração causada por 

ruídos – geral ou por vozes vizinhas (Gráficos 11 e 12), entre homens e mulheres, os 

valores sugerem um maior desconforto entre as mulheres, com maiores percentagens 

nas respostas relacionadas a “distrai muito” e “distrai pouco”. Os maiores percentuais 

de “não distrai” estão entre os homens. 

 

 

Figura 31 – Percepção dos usuários em relação às condições térmicas, lumínicas e acústicas 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

 

Na Figura 31, acima, é possível visualizar as percentagens encontradas nas 

respostas dos usuários para as questões relacionadas à percepção das condições de 

conforto térmico, lumínico e acústico.  

Analisando-se o grau de satisfação em relação ao tipo de leiaute implantado - 

open space, em termos inferenciais, as alternativas “insatisfeito”, “indiferente” e “muito 

satisfeito” sobrepõem-se, o que caracteriza um conflito de opiniões entre os usuários, 

contudo, evidencia-se – dentro do intervalo de confiança, que entre 39,3% e 50,6% 

dos usuários estão satisfeitos com esse tipo de leiaute. Se somarmos os valores de 

“satisfeito” com “muito satisfeito”, percebe-se que existe entre 55,2% e 75,71% de 

usuários que percebem o open space com positividade (Tabela 23).  
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Tabela 23 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 
de confiança para a questão sobre grau de satisfação com o leiaute open space (Questão 11.1) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

 

Tabela 24 – Dupla classificação: Grau de satisfação em relação ao leiaute open space (Questão 11.1) 
x Idade (Questão 1) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

 

Tabela 25 – Dupla classificação: Grau de satisfação em relação ao leiaute open space (Questão 11.1) 
x Tempo em que trabalha no edifício (Questão 9) 

 

Fonte: Autora (2021). 
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Tabela 26 - Dupla classificação: Grau de satisfação em relação ao leiaute open space (Questão 11.1) 
x Categoria (Questão 4)  

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Quando efetivada uma classificação do grau de satisfação do leiaute em 

relação aos cargos, tempo em que trabalha no edifício e idades dos respondentes 

nota-se que, entre os mais novos – 18 a 25 anos e 26 a 35 anos, e com tempo de 

trabalho no edifício menor que cinco anos, existe um leve grau de satisfação maior. 

Já entre os “muito insatisfeitos” estão os executivos, os usuários que trabalham no 

edifício há mais de cinco anos e com mais de 56 anos. Contudo, são diferenças 

percentuais muito pequenas (Tabelas 24, 25 e 26). 

 

Tabela 27 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 
de confiança para a questão sobre grau de satisfação em relação à configuração do posto de trabalho 

(Questão 11.2) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Em relação ao grau de satisfação quanto à configuração do posto de trabalho 

(considerando-se as seguintes situações: STAFF – mesa plataforma com quatro ou 

seis posições; GERÊNCIA - mesa individual, área de diálogo e biombos de meia 

altura; GERÊNCIA SENIOR – mesa individual, área de diálogo e reunião, biombos de 
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meia altura; SECRETARIADO – mesa individual), dentro dos limites do intervalo de 

confiança apresentados, entre 64,5% e 83,1% dos usuários responderam: “satisfeito” 

e “muito satisfeito” (Tabela 27). 

 

Tabela 28 - Dupla classificação: Grau de satisfação em relação à configuração do posto de trabalho 
(Questão 11.2) x Categoria (Questão 4)  

  

Fonte: Autora (2021). 

 

Entre os executivos e os estagiários nota-se uma leve tendência para as 

respostas mais positivas, entre os mensalistas destaca-se a percentagem para a 

resposta “indiferente” em relação aos demais usuários em outros cargos. A 

percentagem de respostas de terceiros foi muito pequena, o que não permite 

resultados suficientemente confiáveis no caso desta categoria (Tabela 28). 

 

Tabela 29 - Dupla classificação: Grau de satisfação em relação à configuração do posto de 
trabalho (Questão 11.2) x Tempo em que trabalha no edifício (Questão 9) 

  

Fonte: Autora (2021). 

As respostas entre os usuários que trabalham há “mais de 1 ano a 5 anos” e 

“mais de 5 anos” não divergiram, contudo, respostas como “muito insatisfeito” só 
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apareceram no grupo que trabalha nesse ambiente há “mais de 5 anos”. As respostas 

de “muito satisfeito” são mais expressivas no grupo que trabalha nesse local há 

“menos de 1 ano”, seguido daqueles de trabalham há “mais de 1 ano a 5 anos” (Tabela 

29).   

 

Tabela 30 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 
de confiança para a questão sobre grau de satisfação em relação à localização do posto de trabalho 

(Questão 11.3) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Tabela 31 - Tripla classificação: Localização do posto (Questão 5) x Localização do posto no 
pavimento (Questão 6) x Grau de satisfação em relação à localização do posto de trabalho (Questão 

11.3) 

  

Fonte: Autora (2021). 

 

Tabela 32 - Dupla classificação: Grau de satisfação em relação à localização do posto de trabalho 
(Questão 11.3) x Categoria (Questão 4)  

 

Fonte: Autora (2021). 
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Tabela 33 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 
de confiança para a questão sobre grau de satisfação em relação à disponibilidade de arquivamento 

para a área (Questão 11.4) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Quanto ao grau de satisfação em relação à localização do posto de trabalho no 

pavimento, de modo geral e em termos inferenciais, nota-se uma sobreposição entre 

as alternativas: “insatisfeito”, “indiferente” e “muito satisfeito”, porém, nota-se que, 

dentro dos limites de confiança, temos de 48% a 59,4% dos usuários “satisfeitos” com 

a sua localização (Tabela 30). Quando comparamos esse grau de satisfação entre 

aqueles que possuem seus postos de trabalho próximos às janelas ou próximos à 

circulação central, observa-se uma maior positividade naqueles que possuem seus 

postos próximos às janelas (Tabela 31). 

Entre os executivos, 23% responderam que estão “insatisfeitos” e 10% “muito 

insatisfeitos”, 40% indicaram estar “satisfeitos” e 13% “muito satisfeitos”, em relação 

à posição do seu posto de trabalho.  Entre os mensalistas, a maior percentagem está 

entre “satisfeitos” com 57%, seguida de 17% “muito satisfeitos”. Para os estagiários o 

grau de positividade é ainda maior, 57% de “satisfeitos” e 35% de “muito satisfeitos” 

(Tabela 32). 

Na questão sobre o grau de satisfação em relação à disponibilidade de 

arquivamento para a área, notou-se a sobreposição das alternativas: “insatisfeito” e 

“muito satisfeito”, bem como um limite do intervalo de confiança para as respostas 

“indiferente” de 24,7% a 35,1%. Contudo, considerando-se a soma das respostas: 

“satisfeito” e “muito satisfeito”, observa-se a tendência de satisfação entre os usuários 

(Tabela 33).  

 

Nas respostas relacionadas ao grau de satisfação quanto à disponibilidade de 

arquivamento pessoal também aparece a sobreposição entre as alternativas 
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“insatisfeito”, “indiferente” e “muito satisfeito”. Com um limite do intervalo de confiança 

para a alternativa “satisfeito”, entre 50,4% e 61,7% e para a alternativa “muito 

satisfeito”, entre 8,1% e 15,4%, observa-se também a satisfação do usuário em 

relação a essa questão (Tabela 34).  

 

Tabela 34 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 
de confiança para a questão sobre grau de satisfação em relação à disponibilidade de arquivamento 

pessoal (Questão 11.5) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Comparando-se o grau de satisfação em relação ao arquivamento – para a área 

e pessoal, entre os três pavimentos, nota-se uma maior percentagem do grau de 

insatisfação entre os usuários do primeiro pavimento. Já os usuários do pavimento 

térreo foram os que sinalizaram a maior percentagem de “muito satisfeito” (Tabelas 

35 e 36). 

 

Tabela 35 - Dupla classificação: Grau de satisfação em relação à disponibilidade de arquivamento 
para a área (Questão 11.4) x Localização do posto (Questão 5) 

 

Fonte: Autora (2021). 
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Tabela 36 - Dupla classificação: Grau de satisfação em relação à disponibilidade de arquivamento 
pessoal (Questão 11.5) x Localização do posto (Questão 5) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Tabela 37 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 
de confiança para a questão sobre grau de satisfação em relação à localização das áreas de café 

(Questão 11.6) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Tabela 38 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 
de confiança para a questão sobre grau de satisfação em relação à quantidade de áreas de café 

(Questão 11.7) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 



126 
 
 

Quando os usuários foram questionados sobre a localização e a quantidade 

das áreas de café, nota-se que, embora haja sobreposição entre as percentagens de 

“insatisfeito”, “indiferente” e “muito satisfeito”, os valores totais entre as alternativas 

“satisfeito” e “muito satisfeito” caracterizam um grau de satisfação entre eles (Tabela 

37). As opiniões entre localização e quantidade também não foram divergentes, 

verifica-se apenas uma maior percentagem na alternativa “indiferente” quando 

questionados sobre a quantidade de áreas de café (Tabela 38). 

 

Tabela 39 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 
de confiança para a questão sobre grau de satisfação em relação à localização das áreas de 

impressão (Questão 11.8) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Na questão relacionada à localização das áreas de impressão, observa-se a 

sobreposição dos limites do intervalo de confiança entre as respostas “muito 

insatisfeito”, “insatisfeito”, “indiferente” e “muito satisfeito”, contudo os percentuais de 

“satisfeito” encontram-se entre 61,8% e 72,4%, bem como os percentuais de “muito 

satisfeito” entre 11,6% e 19,9% (Tabela 39).  

 

Tabela 40 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 
de confiança para a questão sobre grau de satisfação em relação à quantidade de áreas de 

impressão (Questão 11.9) 

 

Fonte: Autora (2021). 
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Observando-se as respostas para o grau de satisfação em relação à 

quantidade de áreas de impressão, percebe-se também a sobreposição dos limites 

do intervalo de confiança para as respostas “insatisfeito”, “indiferente” e “muito 

satisfeito”, contudo, prevalecem os maiores percentuais para “satisfeito”, de 57,3% a 

68,2% (Tabela 40). 

 

Tabela 41 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 
de confiança para a questão sobre grau de satisfação em relação à localização das salas de reunião 

(Questão 11.10) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Na questão relacionada ao grau de satisfação quanto à localização das salas 

de reunião, destacam-se os percentuais para “satisfeito” e “muito satisfeito”. Os limites 

do intervalo de confiança para essas alternativas são entre 57,3% e 68,2% e entre 

24,4% e 34,7%, respectivamente (Tabela 41). 

 

Tabela 42 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 
de confiança para a questão sobre grau de satisfação em relação à quantidade de áreas de 

impressão (Questão 11.11) 

 

Fonte: Autora (2021). 
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Em relação à quantidade de salas, os limites do intervalo de confiança 

sobrepõem-se para as respostas “muito insatisfeito” e “indiferente”, com percentuais 

baixos e para as respostas “insatisfeito” e “muito satisfeito” com um percentual mais 

expressivo, contudo, destacam-se os percentuais da alternativa “satisfeito” com um 

intervalo entre 48,7% e 60% (Tabela 42). 

 

Tabela 43 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 
de confiança para a questão sobre grau de satisfação em relação à quantidade de áreas de 

impressão (Questão 11.12) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Tratando-se do grau de satisfação em relação à disponibilidade de salas de 

reunião, os resultados tendem à insatisfação por parte dos usuários. A soma das 

respostas “insatisfeito” e “muito insatisfeito” destaca-se no total (Tabela 43). 

 

Tabela 44 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 
de confiança para a questão sobre a satisfação em relação ao ambiente de trabalho (Questão 21). 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Questionou-se também aos usuários se o atual ambiente de trabalho dificulta 

ou contribui no desenvolvimento das suas atividades, sendo que 77,9% dos usuários 
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indicaram que contribui. Além disso, questionou-se se eles estavam satisfeitos, ou 

não, com esse ambiente, e entre as respostas observou-se um intervalo de confiança 

entre 67,4% e 77,6% de usuários “satisfeitos” e um intervalo entre 10,1% e 18,0% 

como “muito satisfeitos” (Tabela 44). 

 

Figura 32 – Grau de satisfação dos usuários - itens relacionados à configuração de leiaute 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Na Figura 32, acima, estão indicados os graus de satisfação encontrados entre 

os itens questionados. Nota-se que 12 dos 13 itens apresentam um alto índice de 

satisfação entre os usuários. Somente o item “disponibilidade de salas de reuniões” 

apresenta um menor grau de satisfação. 

 

Na sequência do questionário foram feitas perguntas relacionadas aos 

aspectos ergonômicos do mobiliário disponibilizado, questionando-se sobre a 

utilização de notebook ou desktop, uso de algum acessório ergonômico, altura e 

tamanho da mesa de trabalho e, por fim, conforto e regulagem da cadeira de trabalho. 

Do total de respondentes, 92% indicaram que possui notebook, 8% desktop, 23,2% 

indicaram que não utiliza algum tipo de acessório ergonômico, 48,7% utilizam tela 

adicional e o uso de suporte para tela e teclado adicional aparece, respectivamente, 

com 12,1% e 11,1%. Do total de respondentes, 90% declararam se sentir confortável 

em relação à altura da mesa, 92% e 93%, respectivamente, entendem que o tamanho 

da mesa oferece um bom posicionamento para os equipamentos e para a disposição 
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dos objetos de uso constante ao alcance das mãos, 83% indicaram que o tamanho da 

mesa oferece um bom espaço para a disposição dos documentos diários. Em relação 

à cadeira de trabalho, 92% indicaram ser confortável e 91% responderam que as 

regulagens disponibilizadas permitem uma adaptação ao seu tipo físico. Entre as 

justificativas para as respostas de que a cadeira seria desconfortável ou que não 

permite as regulagens necessárias para uma boa adaptação, foram indicados os 

seguintes aspectos: deveria ter mais regulagens, a altura do apoio de braço não 

alcança a altura da mesa, faltam ajustes para o encosto, o assento tem caimento para 

frente – o que faz a pessoa “escorregar”, é muito dura, não atende pessoas com baixa 

estatura, dispositivos quebram. Também, foi mencionada a troca das cadeiras de 

trabalho com as cadeiras das salas de reunião, as quais são semelhantes, mas não 

possuem as mesmas regulagens. A Figura 33, abaixo, demonstra as percentagens 

encontradas nas respostas dos usuários. 

 

Figura 33 - Percentagens das respostas relacionadas à ergonomia do posto de trabalho 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Questionando-se sobre a eficiência da identificação visual dos setores, as 

respostas se dividiram entre 49% “pouco eficaz”, 40% “eficaz”, 5% “muito eficaz” e 6% 

não conseguiram avaliar ou não responderam.  

 

Nas questões relacionadas aos ambientes em geral, perguntou-se aos usuários 

sobre o sentimento de falta de algum espaço que pudesse auxiliar nas atividades do 
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dia-a-dia, 68% dos respondentes disseram que não sentiam falta de outros espaços, 

2% não responderam e 30% consideraram que poderiam existir locais para trabalhos 

que requerem maior concentração, reuniões rápidas, telefonemas ou calls, recepção 

de clientes e visitantes, exercícios laborais, bem como locais mais descontraídos entre 

os grupos de trabalho. Em relação às áreas de café, foram sugeridos maior conforto 

e isolamento acústico. Foi indicada também segregação das áreas que lidam com 

informações sigilosas e, em relação às salas de reunião, foi sugerido que cada 

gerência tivesse uma sala de uso próprio e que algumas salas pudessem ser de uso 

livre – sem a necessidade de agendamento.  

 

Tabela 45 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 
de confiança para a questão sobre a importância da lanchonete no piso térreo (Questão 19) 

  

Fonte: Autora (2021). 

 

Complementando as questões relacionadas aos ambientes, os usuários foram 

questionados sobre a importância, ou não, do espaço da lanchonete no pavimento 

térreo. Dentro do limite do intervalo de confiança, de 76,8% a 85,6% responderam que 

consideram “muito importante” a lanchonete (Tabela 45). 

 

O questionário buscou também a opinião dos usuários em relação ao que está 

disponibilizado e ao que havia no ambiente de trabalho no período anterior à reforma 

– em termos de leiaute, tipo de mesa de trabalho, tipo de cadeira e ambientação. 

Solicitou-se aos usuários que haviam trabalhado no edifício, anteriormente ao período 

de reforma, que fizessem uma comparação entre esses itens. Os resultados 

demonstraram que: 84% dos respondentes, que trabalham nesse edifício há mais de 

cinco anos, consideram o novo leiaute melhor do que o anterior, 10% consideram pior, 

2% são indiferentes e 4% não souberam comparar ou não responderam; 63% 

consideram a atual mesa de trabalho melhor do que a anterior, 18% pior, 12% são 
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indiferentes e 7% não souberam comparar ou não responderam; 90% consideram a 

cadeira de trabalho melhor do que a anterior, 3% consideram pior, 4% são indiferentes 

e 3% não souberam comparar ou não responderam e, por fim, 90% consideram a 

nova ambientação melhor do que a anterior, 2% pior, 6% são indiferentes e 3% não 

souberam comparar ou não responderam. Nota-se que entre os quatro quesitos 

analisados, todos se apresentam como “melhor em relação ao anterior”, sendo a mesa 

de trabalho a que apresentou o menor percentual de aceitação entre os usuários.  

 

Complementando o questionário, duas perguntas foram feitas em relação aos 

locais onde as atividades dos usuários estavam sendo exercidas, no período anterior 

à pandemia e durante esse período e uma terceira questão indagando sobre como 

consideravam que poderiam exercer as suas atividades em uma situação pós-

pandêmica.  

Para o período anterior à pandemia e dentro dos limites do intervalo de 

confiança, nota-se que o percentual de usuários que exerciam as suas atividades 

“80% no posto de trabalho e 20% em outros locais” é o mais expressivo, de 44,0% a 

55,3%. As alternativas “100% no posto de trabalho” e “50% no posto de trabalho e 

50% em outros locais” apresentam sobreposição em seus percentuais, o que não 

permite uma clareza sobre qual das duas alternativas seria a mais significativa, 

contudo, é clara a tendência de que as atividades eram na sua maioria exercidas 

dentro do próprio ambiente de trabalho (Tabela 46). Com a pandemia, entre 84,2% e 

91,6% dos usuários passaram a exercer as suas atividades fora do seu posto de 

trabalho, percentagens reduzidas foram observadas nas demais alternativas (Tabela 

47). 

 

Tabela 46 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 
de confiança para a questão sobre atividades exercidas no posto de trabalho ou em outros locais, 

período anterior à pandemia (Questão 23) 

 

Fonte: Autora (2021). 
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Tabela 47 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 
de confiança para a questão sobre atividades exercidas no posto de trabalho ou em outros locais, 

durante o período de pandemia (Questão 24) 

  

Fonte: Autora (2021). 

 

Tabela 48 - Frequência absoluta, percentagem, desvio-padrão, margem de erro, limites do intervalo 
de confiança para a questão sobre atividades exercidas no posto de trabalho ou em outros locais, 

período pós-pandemia (Questão 25) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Para o período pós-pandêmico, questionou-se como os usuários consideravam 

que as suas atividades poderiam ser exercidas em um momento futuro. As 

percentagens sobrepuseram-se nas alternativas de “50% no meu posto de trabalho e 

50% em outros locais” e “20% no meu posto de trabalho e 80% em outros locais”, 

porém, com valores expressivos para cada uma, de 29,5% a 40,3% e de 25,0% a 

35,4%, respectivamente, caracterizando uma percepção de que as atividades 

passarão a acontecer 50% ou mais, fora do posto de trabalho (Tabela 48).  

 

Questionou-se, também, se os usuários haviam sentido falta de uma atividade 

ou recurso, caso tivesse ou ainda estivesse exercendo as suas atividades em home 

office. As opiniões dividiram-se: 47% dos respondentes disseram que “sim”, 51% “não” 

e 2% não responderam. Para aqueles que responderam “sim” foi solicitado que 

indicassem do que estariam sentindo falta, 168 citações foram classificadas dentro 

desses registros. Em ordem decrescente, em relação à quantidade de citações, foram 
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registradas 34 para “falta da cadeira de trabalho’, 26 para “falta de interação e reuniões 

presenciais”, 25 para “falta do monitor extra”, 20 para “falta de impressora”, 13 para 

“necessidade de recursos mais ergonômicos”, 12 “necessidade de melhor conexão”, 

10 para “falta da mesa de trabalho”, 6 para “falta de teclado adicional”, 5 para “falta de 

contato com o produto”, 5 para “falta de headset - fone de ouvido e microfone 

acoplados”, 3 “falta de escritório dedicado”, 2 “falta dos arquivos”, 2 para “climatização 

do ambiente” e com uma citação apareceram os itens relacionados à falta de: “help 

desk”, “caixa eletrônico seguro”, “lanchonete”, “iluminação” e “manutenção de 

equipamentos”.  

 

Por fim, foi aberta a questão solicitando comentários ou sugestões sobre o 

ambiente de trabalho. Ao todo foram inseridos 103 comentários, dentre os quais foram 

extraídas 179 citações que foram classificadas em 22 temas (Gráfico 13). 

 

Em relação ao tema sobre “melhorias de leiaute” foram feitas 27 citações, 4 

foram sugestões relacionadas à setorização dos grupos de trabalho, 4 sobre a 

redistribuição das equipes de trabalho, 3 citações sobre a possibilidade de integração 

dos postos de executivos aos postos de staff, 3 sobre a necessidade de locais de 

descompressão, 2 sobre a criação de espaços que possibilitassem o trabalho em pé, 

2 sobre a possibilidade de ter locais para trabalhos que requeiram concentração, 2 

sugerindo que os biombos entre as mesas fossem mais altos, 2 sobre uma possível 

autonomia na escolha da posição do posto de trabalho, 1 solicitando que a parte 

superior dos biombos fosse ofuscada, 1 sobre o reflexo da luz solar na tela do 

computador e as demais relacionadas a melhorias em geral, como: ambientes mais 

modernos, estímulo à socialização e semelhança com espaços de coworking. 

 

No tema de home office, foram 14 citações sobre as atividades em geral: 

aceitação e de como estão trabalhando, 11 sobre como poderiam ser os ambientes 

de trabalho no pós-pandemia - com otimizações e sugestões de que as atividades 

presenciais fossem voltadas às reuniões e encontros com fornecedores e clientes. 
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Gráfico 13 – Frequência de citações x Temas - comentários e sugestões extraídos do questionário 
(Questão 27) 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Das 24 citações referentes ao ruído, 15 foram sobre ruídos ocasionados por 

vozes e atitudes de colegas, 9 foram sobre o ruído das cafeterias, com a sugestão de 

fechamento dessas áreas. No que se refere à limpeza, as citações foram sobre a 

necessidade de intensificar os serviços em geral, limpeza do mobiliário e ar-

condicionado. As citações relacionadas às salas de reuniões foram sobre o sistema 

de agendamento, uso das salas e necessidade de manutenção dos equipamentos. 

Sobre o sistema de ar-condicionado, falou-se sobre as oscilações de temperatura no 

pavimento e sobre as temperaturas muito frias. Das 9 citações sobre as áreas de café, 

7 foram sobre a necessidade de pia no local - higienização dos utensílios, as demais 

foram sobre conforto do ambiente e cheiro de comida. Além das citações de limpeza, 

já sinalizadas anteriormente, 9 adicionais foram sobre a possibilidade de substituição 

do carpete e sobre a instalação de um piso de mais fácil limpeza. Surgiu, também, a 

reclamação sobre a quantidade de sanitários e a necessidade de reforma deles – 7 

citações ao todo. Dos comentários sobre o ambiente open space, 3 foram favoráveis 
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no que se refere à comunicação e fluxo das informações e 2 desfavoráveis referindo-

se às dificuldades para o desenvolvimento das atividades e semelhança com call 

centers. Seis citações surgiram sobre a necessidade de privacidade, ressaltando a 

exposição dos gerentes e dos usuários que possuem os seus postos de trabalho 

próximos às circulações centrais. Sobre a lanchonete, três citações foram feitas sobre 

a necessidade de criar um local para refeições. Em relação às mesas de trabalho, foi 

questionado o tamanho da caixa de tomadas e, por fim, colocou-se a necessidade de 

melhoria no sistema de identificação das áreas, bem como locais para fixação de 

gráficos e documentos.  

 

Em menor frequência surgiram citações referentes à atualização de recursos 

como: hardware e softwares, telefonia e monitores, necessidade de armários de uso 

pessoal para guarda de artigos como bolsas e paletós, fornecimento de kits 

ergonômicos e acessórios. Comentou-se, também, sobre a livre circulação de 

visitantes e fornecedores pelos pavimentos e entre as mesas. Alertas sobre a 

necessidade de mudança de cultura da empresa, viabilidade da realização de tarefas 

em ambientes descontraídos e sobre uma possível modernização e melhoria do 

elevador.  

Complementando, quatro citações foram sobre a satisfação com o ambiente de 

trabalho de forma geral. 

 

7.3 AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO SOB O PONTO DE VISTA DO 
PESQUISADOR 

 

As avaliações referentes ao desempenho do edifício sob o ponto de vista do 

pesquisador foram baseadas nas referências normativas e bibliográficas, projetos e 

documentos técnicos, registros fotográficos e checklists elaborados pela 

pesquisadora em duas visitas realizadas ao edifício, uma primeira no início de março 

de 2020 – momento anterior à pandemia, onde os usuários estavam trabalhando 

presencialmente e uma segunda em setembro do mesmo ano – durante o período de 

pandemia, em que a maioria dos colaboradores estavam exercendo as suas 

atividades de forma remota. 

Os critérios de análise, conforme já indicado no capítulo 4, foram baseados na 

norma de desempenho NBR 15575-1 (ABNT, 2021) e nos conceitos de servibilidade 
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da ASTM (ASTM, 2021). Sendo esses critérios divididos em dois grupos:  um primeiro 

com itens vinculados ao suporte físico oferecido pelo edifício para o desenvolvimento 

laboral e um segundo com itens vinculados ao gerenciamento, manutenção e 

operação. 

 

Figura 34 – Fatores que suportam a qualidade de um ambiente de trabalho 

 

Fonte: Kim e de Dear (2012, apud CLEMENTS-CROOME; TURNER; PALLARIS, 2019, p.135). 

 

Figura 35 – Itens mais importantes que suportam a produtividade dos usuários 

 

Fonte: Palvalin et al. (2017 apud GROEN et al., 2019). 
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Além disso, conceitos de pesquisadores sobre os fatores que suportam a 

qualidade de um ambiente de trabalho (KIM; de DEAR31, 2012 apud CLEMENTS-

CROOME; TURNER; PALLARIS, 2019, p.135) e itens que suportam a produtividade 

dos usuários (PALVALIN et al.32, 2017 apud GROEN et al., 2019), também foram 

utilizados como referência e estão destacados nas Figuras 34 e 35, acima. 

 

7.3.1 Segurança 
 

Na análise dos itens de segurança levou-se em consideração o estabelecido 

na norma regulamentadora NR 1 – Disposições gerais e gerenciamento de riscos 

ocupacionais, que estabelece ser dever do empregador minimizar e controlar os 

fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do 

trabalho (BRASIL, 2020), bem como o estabelecido em normas, decretos e instruções 

de trabalho específicas para cada item, conforme descrito a seguir.   

 

7.3.1.1 Segurança contra Incêndio 
 

As avaliações relacionadas à segurança contra incêndio, foram embasadas em 

três legislações vigentes no Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo - CBPMSP: o Decreto Estadual 63.911/2018 (CBPMSP, 2018), que institui o 

regulamento de segurança contra incêndios nas edificações e áreas de risco; as 

Instruções Técnicas, IT-10/2019 (CBPMSP, 2019), que estabelece parâmetros aos 

materiais de acabamento e revestimento empregados nas edificações e a IT-11/2019 

(CBPMSP, 2019), que estabelece os requisitos mínimos necessários para o 

dimensionamento das saídas de emergências, bem como nas normas brasileiras, 

NBR 15575-1 (ABNT, 2021), que coloca requisitos e objetivos relativos à segurança 

contra incêndios e resistência dos elementos estruturais, quando expostos ao fogo, 

focando na garantia dos ocupantes da edificação, acesso às instalações pelas 

equipes de socorro, meios de controle e combate a incêndios e preservação da 

edificação e NBR 9077 (ABNT, 2001) que fixa as condições exigíveis que as 

 
31 KIM, J., DE DEAR, R. Nonlinear Relationships Between Individual IEQ Factors and Overall 

Workspace Satisfaction. Building and Environment, v. 49, p. 33 – 40, 2012. 
32 PALVALIN, M., VAN DER VOORDT, T.; JYLHA, T. The impact of workplaces and self-

management practices on the productivity of knowledge workers. Journal of Facilities Management, 
v. 15, n. 4, p. 423-438, 2017. 
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edificações devem possuir, a fim de que sua população possa abandoná-la em caso 

de incêndio e permita o fácil acesso de auxílio externo para combate ao fogo e retirada 

da população. 

 

Figura 36 - Formulário de checklist – segurança contra incêndio 

 

Fonte: Autora (2020). 
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O edifício em estudo classifica-se, em relação à sua ocupação, no grupo D-1, 

locais para prestação de serviços profissionais ou condução de negócios, com altura 

média - entre 6 e 12m. Quanto às suas dimensões é considerada uma construção de 

grande porte, com pavimentos amplos e características construtivas dentro do grupo 

de edificações, com resistência mediana ao fogo. Possui para-raios na sua cobertura, 

volume de água reservado para situações de combate a incêndio, sistemas de 

chuveiros automáticos – sprinklers, em todos os pavimentos, detectores de fumaça 

nas salas de máquinas que atendem ao sistema de ar-condicionado e salas técnicas, 

conforme sinalizado em checklist (Figura 36). 

Os extintores de incêndio e hidrantes (Fotos 18 e 19) estão distribuídos, de 

acordo com o estabelecido em norma, pelos três pavimentos, todos em ótimo estado 

de conservação à época das vistorias realizadas e devidamente identificados, além 

disso, possui iluminação de emergência e sistema de alarme e comunicação (Foto 19) 

ligado à Central de Emergências da própria empresa, localizada no interior do seu 

parque. 

 

Foto 18 – Extintor e sinalização 

 

Foto 19 – Hidrante, alarme e avisador manual 

  
 

Fonte: Autora (2020). 

 

As rotas de fuga e as circulações internas, em todos os pavimentos,  

encontram-se desobstruídas, conduzindo a 3 saídas – 2 nas laterais, direita e 

esquerda da fachada principal e 1 ao centro da fachada posterior, onde a distância 
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máxima a ser percorrida não excede a 75m, todas com escadas externas e unidades 

de saída proporcionais ao cálculo de população dos pavimentos – conforme indicado 

nas instruções técnicas do CBPMSP. No acesso às escadas existem portas corta-

fogo e todas possuem barra anti-pânico (Foto 20). As escadas, construídas em 

material metálico, possuem elementos vazados nas faces voltadas para a rua e 

fechamento contínuo nas faces voltadas às fachadas, com iluminação natural e 

artificial, o dimensionamento dos degraus - altura e largura, estão dentro dos padrões 

exigidos, piso antiderrapante e corrimão, de ambos os lados, na altura de 0,90m, 

porém, não contínuo. Em relação às portas que dão acesso às escadas de 

emergência – junto aos halls dos sanitários, todas estão em conformidade em relação 

ao total de unidades de saída necessárias, não possuem travamento e abrem no 

sentido de fuga. 

Os equipamentos de combate a incêndio, bem como a rota de fuga, estão 

sinalizados (Foto 21), contudo, notou-se que algumas placas de sinalização 

desprenderam-se de seus suportes. Além disso, observou-se que, na atual 

configuração de leiaute, não existe uma área de resgate para pessoas com 

deficiência. 

 

Foto 20 – Porta corta-fogo e barra 
 anti-pânico 

 

 
Foto 21- Sprinkler e sinalização da rota de 

fuga ao fundo 

 
  

Fonte: Autora (2020). 
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Tabela 49 – Classificações dos materiais – Grupo D (CBPMSP e fabricantes) 

 

Fonte: IT-10/2019 do CBPMSP e fichas técnicas dos respectivos fabricantes (2021). 

 

Em relação aos materiais de acabamento e revestimento empregados - 

carpete, piso vinílico, paredes de gesso acartonado, divisórias em painel de vidro e 

forro, todos apresentam características técnicas em conformidade com as possíveis 

classificações estabelecidas pelo CBPMSP (Tabela 49). Para persianas, os testes 

relativos aos índices de propagação de chamas, apresentadas pelo fabricante, são 

referentes às normas internacionais, não sendo possível estabelecer uma relação 

entre elas e as normas brasileiras, contudo, os resultados comprovam que o material 

não é facilmente inflamável, não produz partículas incandescentes e fumaça. 

 

7.2.1.2 Segurança no Uso e Operação 
 

A NBR 15575-1 (ABNT, 2021) coloca que a segurança no uso e na operação 

dos sistemas e componentes de uma edificação deve ser considerada em projeto e 

durante a sua utilização, devendo ser assegurado que medidas de segurança estão 

sendo tomadas no que se referem às rupturas, instabilidades, quedas de pessoas em 

alturas, por desníveis ou irregularidades no piso, escadas ou rampas, partes expostas 

cortantes ou perfurantes.  

 

Através dos levantamentos dos projetos técnicos e com as visitas realizadas 

ao edifício (Figura 37), pode-se constatar que o acesso aos locais com perigo de 
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queda, como: coberturas, caixas d’água e casa de máquina do elevador, bem como 

salas técnicas e quadros de força (Foto 22), são controlados e trancados, sendo que 

as chaves ficam de posse das equipes responsáveis pelas manutenções e segurança. 

O acesso às salas de máquinas de ar-condicionado é restrito, existem sinalizações 

orientativas sobre essa restrição, contudo, não são salas trancadas (Foto 23). As 

portas de acesso a esses locais são ocultadas por portas painéis, de forma que as 

pessoas que circulam pelos pavimentos não conseguem identificar a existência deles, 

também não existem sinalizações indicativas de suas localizações. 

O piso é uniforme por todo o pavimento, não existem desníveis ou 

irregularidades que possam causar eventuais quedas, os materiais de acabamento 

utilizados nas áreas de trabalho e áreas de café – carpete e piso vinílico, são 

resistentes ao escorregamento. 

 

Figura 37 – Formulário de checklist – segurança no uso e ocupação 

 

Fonte: Autora (2020). 



144 
 
 

Constatou-se que a escada interna de um dos átrios possui guarda-corpo com altura 

de 1,15m – altura compatível com o estabelecido em norma NBR 14718 - Esquadrias 

– Guarda-corpos para edificação – Requisitos, procedimentos e métodos de ensaio 

(ABNT, 2019), porém, os espaçamentos mínimos dos vãos abertos estão acima do 

estabelecido, tanto no sentido vertical como no horizontal. O piso antiderrapante 

encontra-se em bom estado de conservação e não apresenta irregularidades (Foto 

24). 

Nos patamares do segundo pavimento - interligação do pavimento às escadas 

externas, o guarda-corpo possui 0,95m de altura, medida inferior ao recomendado 

pelo CBPMSP, que é de 1,30m e observa-se, nesse local, um aviso solicitando aos 

usuários para que não se sentem no guarda-corpo (Foto 25).  

O piso dos patamares das escadas de emergência possui algumas faixas 

antiderrapantes, as quais estão desgastadas (Foto 26) e o revestimento dos degraus 

apresentam irregularidades (Foto 27), notando-se, em dias de chuva, empoçamento 

de água nos mesmos. Não foi constatado nenhum elemento com partes cortantes ou 

perfurantes nos pavimentos.  

 

 

Foto 22 – Quadro de força 

 

   Foto 23 – Acesso à sala de máquinas 

 
 

Fonte: Autora (2020). 

 
 



145 
 
 

Foto 24 – Escada no átrio central 

 

 
 
 

Foto 25 – Guarda-corpo na escada 

 de emergência 

 

 

Fonte: Autora (2020). 
 
 
 
 

Foto 26 – Hall da escada de emergência 

 

Foto 27 - Piso da escada de emergência 

 
 

 
 

Fonte: Autora (2020). 
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7.3.1.3 Segurança patrimonial  
 

Complementando os aspectos relativos à segurança, cabem ainda as 

considerações de ordem patrimonial. Embora o edifício esteja localizado dentro de um 

parque fabril, onde somente funcionários e terceiros, devidamente cadastrados, 

possuem liberação de acesso, e visitantes necessitem de uma liberação prévia para 

que possam acessar as dependências da empresa, ainda existe a preocupação a 

respeito da segurança contra furtos de bens pessoais e empresariais, tais como: 

celulares, notebooks e, até mesmo, informações organizacionais, visto o grande 

número de pessoas que circulam pelo edifício durante o período de expediente. Dessa 

forma, no escopo de projeto original previa-se a instalação de um sistema de controle 

de acesso ao edifício, onde visitantes seriam recepcionados no pavimento térreo, 

ficando os pavimentos superiores destinados somente aos funcionários da empresa e 

terceiros que tivessem que exercer suas atividades no edifício. Contudo, durante a 

fase de projeto verificou-se que o desenvolvimento desse sistema de acesso seria 

mais complexo do que o imaginado, demandando um longo período para ser criado e 

implantado. Diante desse cenário, a equipe de projeto decidiu pela não implantação 

de catracas no piso térreo, bem como de qualquer outro sistema de controle, somente 

a área Financeira, que foi alocada nesse piso, contou com a instalação de aparelhos 

do tipo biofinger, os quais permitiam o acesso somente dos colaboradores dessa 

equipe.    

   Com a nova configuração de leiaute tipo open-space, somente os diretores e 

vice-presidente contam com salas fechadas, as quais podem ser trancadas e 

controladas por eles e seus respectivos secretariados. As salas de reunião 

permanecem abertas, podendo ser trancadas em casos eventuais e pontuais. 

Arquivos centrais, armários e gavetas possuem chave e cada usuário é responsável 

pela guarda e controle de seus equipamentos. Nota-se o uso de cadeados, fornecidos 

pela empresa, para fixar equipamentos como: notebooks e desktops às mesas de 

trabalho (Foto 28). Não existem câmeras de segurança internas ao edifício, somente 

nas imediações dele, as quais são conectadas à central de segurança da empresa. 

Além das orientações sobre a guarda e cuidados com os bens pessoais, rondas 

noturnas são realizadas pelos agentes internos de segurança, em que equipamentos 

encontrados soltos são recolhidos e os usuários responsáveis por eles são 

notificados.    
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 Foto 28 - Equipamento preso com cadeado 

 

Foto 29 – Piso térreo após enchente 

 
 

Fonte: Autora (2020). 

 

Vale ainda ressaltar os problemas enfrentados pela empresa diante das 

enchentes que acontecem na região, a exemplo dos danos provocados no piso térreo, 

três anos após a implantação do retrofit.  A Foto 29, acima, demonstra a situação do 

local, no segundo semestre de 2020, quando ainda não haviam sido retomados os 

trabalhos para recomposição do local.  

 

7.3.2 Conforto ambiental 
 

As análises relacionadas ao conforto ambiental foram realizadas no nível do 

conforto acústico, lumínico, higrotérmico e qualidade do ar. 

 

7.3.2.1 Conforto acústico 
 

Tratando-se do conforto acústico, as análises foram embasadas nas normas 

técnicas brasileiras NBR 10152 (ABNT, 2017) – a qual atribui valores de referência 

para ambientes internos a uma edificação de acordo com sua finalidade de uso e a 

NBR 15575-1 (ABNT, 2021) – que instituiu que a edificação deve apresentar 

isolamento acústico adequado das vedações externas, no que refere-se a ruídos 

provenientes do exterior à edificação e isolamento acústico adequado entre áreas 
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comuns e privativas, e na norma regulamentadora NR 15 (BRASIL, 2018) - que 

estipula os períodos máximos de exposição dos usuários em função dos níveis 

sonoros a que estão submetidos, de forma contínua e intermitente. 

 

Em relação aos níveis de pressão sonora admissíveis nos ambientes de 

trabalho, a NBR 10152 estabelece os valores de referência, de acordo com a sua 

finalidade e uso, variando entre 35 dB(A) e 50 dB(A), conforme indicado na Tabela 50, 

abaixo. A NR15 indica como limite máximo tolerável, para uma jornada de trabalho de 

oito horas de trabalho, o nível de 85 dB(A). Complementarmente às normas, vale 

também destacar os limites de tolerância de ruído, para algumas atividades, 

colocados por Itiro Iida em seu livro Ergonomia: projeto e produção (IIDA, 2005) que 

embora não sejam referências normativas são exemplos de boas práticas (Tabela 51). 

 

 

Tabela 50 – Valores de referência dB(A) para ambientes corporativos 

 

Fonte: NBR 10152/2017 (ABNT, 2017). 

 

 

Tabela 51 – Limites de ruído para determinadas atividades 

Fonte: Iida, I. Ergonomia: projeto e produção, 2005. p.505. 
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Figura 38 - Formulário de checklist – conforto ambiental / desempenho acústico 

 

Fonte: A autora, a partir de especificações técnicas dos respectivos fornecedores (2020). 

 

Nas visitas técnicas e nos levantamentos, observou-se que no edifício em 

estudo foram empregados materiais de revestimento com propriedades acústicas 

certificadas e algumas soluções arquitetônicas foram adotadas visando qualidade no 

conforto acústico. Nas áreas de trabalho e salas fechadas, reuniões e diretorias, foram 
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utilizados: carpete em placas – espessura 5,5 mm, o qual apresenta a especificação 

de isolamento acústico de 24dB; forro mineral com isolamento acústico, especificados 

pelo fabricante, entre 30 e 49dB e coeficiente de absorção acústica de  0,70NCR; 

divisórias compostas por duas placas de gesso acartonado e miolo com lã de rocha, 

na sua maioria com a espessura de 11,5cm, oferecendo um índice de redução sonora 

entre 45 e 49dB, conforme especificação técnica da Associação Brasileira do Drywall 

(DRYWALL, 2018); divisórias piso-teto compostas por painéis em vidro duplo 

encaixilhados, 6 e 8mm, com especificação técnica do fabricante de redução sonora 

de 47dB (Figura 38).  

 

As divisórias das salas fechadas foram montadas em placas de gesso 

acartonado sobre o piso elevado e seguem até a laje – visando o isolamento no entre-

forro das salas. As portas das salas de máquinas do sistema de ar-condicionado são 

acústicas com selo de vedação nas laterais e testeira, com especificações dos 

projetistas para um índice de redução sonora de 50dB. 

 

Nas áreas de café, os materiais utilizados e soluções arquitetônicas não 

caracterizam um bom desempenho acústico, esses locais não possuem algum tipo de 

fechamento, ou materiais absorventes nas paredes ou teto.  Foram utilizados: forro de 

gesso acartonado liso e piso vinílico em réguas - produto com redução do som de 

impacto de 4dB. Somente duas áreas de café receberam forro mineral, uma no piso 

térreo e outra no segundo pavimento, não sendo encontrada uma justificativa para tal 

diferenciação. 

 

As medições, planejadas para esta pesquisa, visando o entendimento sobre as 

possíveis atenuações da transmissão do ruído aéreo e via estrutura entre os 

ambientes, bem como o equilíbrio das superfícies internas refletoras e absorvedoras, 

não foram realizadas, visto que os usuários do edifício estiveram exercendo as suas 

atividades de forma remota durante todo o período de desenvolvimento da pesquisa, 

em virtude da pandemia do Corona vírus. Dessa forma, não foi possível concluir se as 

soluções adotadas alcançaram o resultado desejado. Contudo, teve-se acesso a 

algumas dosimetrias de ruído – sistemas de medições, com vistas aos aspectos de 

segurança ocupacional, realizadas com aparelhos específicos em que é medido e 

calculado o nível de ruído no ambiente de trabalho ao qual o trabalhador está exposto 
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durante a sua jornada de trabalho, efetivadas com alguns grupos de colaboradores 

em anos anteriores à pesquisa, porém, todas após o retrofit. As medições 

apresentadas nas dosimetrias foram realizadas, por uma empresa terceira 

especializada e contratada, com o auxílio de equipamentos portáteis - denominados 

dosímetros de ruído, devidamente calibrados e certificados, que foram fixados na 

vestimenta do trabalhador durante o período de medição da exposição ao ruído, com 

um microfone posicionado sobre o ombro, próximo à zona auditiva. Ao final do período 

de medição, o valor médio foi calculado e apresentado. Os índices encontrados e as 

datas das medições são apresentados na Tabela 52, a seguir, bem como os 

correspondentes grupos envolvidos nas medições indicados nas Figuras, 39, 40 e 41.  

 

 

Tabela 52 – Resultados de algumas dosimetrias de ruído efetivadas na empresa entre os anos de 
2015 e 2018 

 

Fonte: Tabela montada pela autora a partir de dados extraídos das dosimetrias cedidas pelo 

departamento de engenharia de segurança da empresa sede do edifício em estudo (2020). 
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Figura 39 – Grupos de trabalho que participaram das medições de ruído – piso térreo 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 

 

 

 

 

 

Figura 40 – Grupos de trabalho que participaram das medições de ruído -1º pavimento 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 
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Figura 41 – Grupos de trabalho que participaram das medições de ruído – 2º pavimento 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 

 

Os valores encontrados nas dosimetrias de ruído, com vistas aos critérios de 

segurança ocupacional, se apresentaram em conformidade com a NR 15 (BRASIL, 

2018), todas abaixo dos 85dB(A), considerando-se uma exposição ao ruído de 8 horas 

contínuas.  

 

7.2.2.2 Conforto lumínico 
 

Os aspectos relacionados ao conforto lumínico foram analisados com base na 

norma de higiene ocupacional – NHO11 (FUNDACENTRO, 2018), citada na norma 

regulamentadora NR 17 (BRASIL, 2018) como referência estabelecida através da 

Portaria nº 876, de 24 de outubro de 2018 (BRASIL, 2018) e da norma NBR 8995-1, 

Iluminação de ambientes de trabalho – parte 1: interior (ABNT, 2013), onde ambas 

estabelecem critérios e procedimentos para a avaliação dos níveis de iluminamento, 

indicando parâmetros quantitativos e qualitativos no âmbito da iluminação interna dos 

ambientes de trabalho, voltados à segurança e ao desempenho eficiente do trabalho. 

Os níveis de iluminamento e o índice de reprodução de cor mínimo 

estabelecidos pelas normas variam de acordo com a finalidade e uso dos ambientes, 

na Tabela 53, abaixo, estão indicados os valores referentes aos locais de trabalho em 

escritórios.  

Ao se tratar de iluminação natural, o edifício está localizado, em relação ao 

norte geográfico, de tal forma que a luz solar incide nas suas quatro fachadas (Foto 
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30). Não existem edificações mais altas do que o estudo de caso ao seu redor e que 

façam algum tipo de sombreamento, bem como os três átrios centrais favorecem a 

incidência da luz solar no interior dos pavimentos (Foto 31), sendo que o átrio à direita 

é coberto com telhas translúcidas.  

Os caixilhos são contínuos ao longo das quatro fachadas, com brises de 

concreto que diminuem a incidência direta da luz solar. Internamente existem 

persianas do tipo rolô em tela – fator de abertura de 3%, que permite a visibilidade 

externa e protege contra o iluminamento excessivo, com controle manual (Foto 32). 

 

Tabela 53 – Níveis de iluminamento e Índice de reprodução de cor em ambientes de trabalho 

 

Fonte: NBR 8995-1 (ABNT, 2013) e NHO 11 (FUNDACENTRO, 2018). 

 

Foto 30 – Registro aéreo do edifício estudo de caso 

 

Fonte: Google Maps (2021). 
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Foto 31 – Iluminação natural - átrio 

 

Foto 32 – Persiana tipo rolô 

 
 

Fonte: Autora (2020). 

 

 

Foto 33 – Iluminação da área de trabalho 

 

Foto 34 – Iluminação da sala de reunião 

 
 

Fonte: Autora (2020). 
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A luz artificial complementa a luz natural, com luminárias distribuídas 

uniformemente no forro modular, criando uma iluminação uniforme na área de trabalho 

e no entorno imediato (Foto 33). As luminárias são em LED, embutidas no forro - 

modelo RLL162 da General Electric, com difusores em acrílico translúcido e aletas 

brancas, de 40W, temperatura da cor de 4000K, fluxo luminoso de 3.000 Lumens e 

índice de reprodução de cor de 80 IRC. Nas salas de reuniões as luminárias são do 

mesmo modelo e dimerizáveis, permitindo o ajuste da iluminação de acordo com as 

atividades a serem realizadas (Foto 34).  

Analisando-se os elementos construtivos que foram empregados na área de 

trabalho, o forro apresenta um índice de refletância dentro da faixa estabelecida na 

norma NBR 8995-1 (ABNT, 2013), os índices dos demais elementos não foram 

obtidos, mesmo após consulta técnica aos fabricantes (Tabela 54). 

 

Tabela 54 – Índices de refletância das superfícies internas 

 

Fonte: NBR 8995-1 (ABNT, 2013), NHO 11 (FUNDACENTRO, 2018) e especificação técnica 

fabricante KNAUF AMF (2021). 

 

Em relação aos índices de iluminamento, não foi possível efetivar medições 

precisas, com os equipamentos apropriados e de acordo com o estabelecido em 

normas, visto o edifício ter permanecido, praticamente, desocupado durante todo o 

período da pesquisa e com a maior parte da sua iluminação desligada. Contudo, em 
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uma das visitas, realizada no dia 10 de setembro de 2020, pôde-se efetivar uma 

medição de referência, através de um luxímetro disponível em aplicativo de celular 

(TRUST, 2021), em sete locais do segundo pavimento que estavam com a iluminação 

artificial ativada. Essas medições foram feitas com a disposição do celular sobre a 

superfície de trabalho, entre 9h15min e 9h45min, com dia ensolarado e os resultados 

obtidos, bem como os locais correspondentes estão indicados na Tabela 55 e Figura 

42. Os índices encontrados apresentaram-se em conformidade com o estabelecido 

nas normas. 

 

Tabela 55 – Medições de Iluminância – 2º pavimento 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Figura 42 – Pontos de medição de iluminância – 2º pavimento 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 
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Foto 35 – Luminária com módulo de 
emergência e placa de saída 

 

Foto 36 – Placas de sinalização de saída 

 
 

Fonte: Autora (2020). 

 

Além das normas citadas acima, também foi considerada a norma NBR 10898 

(ABNT, 2013), que estabelece critérios de iluminação adequada para emergências, 

em ambientes de trabalho, de modo a evitar acidentes, permitir o controle visual nas 

áreas abandonadas, sinalizar as rotas de fuga e garantir os serviços de primeiros 

socorros. Em atendimento a essa norma, foram instaladas luminárias com módulo de 

emergência (Foto 32), a cada 9,00m, permitindo uma iluminação de aclaramento de 

pelo menos 3 lux – conforme determinação da norma, bem como placas iluminadas 

indicando o sentido de saída (Fotos 35 e 36), devidamente distribuídas pelos 

pavimentos, sendo que, todas estão ligadas a um painel elétrico específico, 

diretamente a um gerador, garantindo autonomia ao sistema em mais de uma hora. 

 

Durante as visitas técnicas constatou-se, também, que luminárias, interruptores 

e persianas encontram-se em bom estado de conservação, bem como o leiaute 

implantado é favorável em propiciar aos usuários o benefício da luz natural em seus 

postos de trabalho, considerando as salas fechadas de reunião e as áreas comuns ao 

centro dos pavimentos. 
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Figura 43 - Formulário de checklist – conforto ambiental / desempenho lumínico 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

A luz artificial, uniformemente distribuída, complementa de forma satisfatória os 

níveis de iluminamento de todos os ambientes. Observa-se que, em dias muito 

ensolarados, no período da manhã, existe uma refletância da luz solar provocada 

pelas paredes brancas de edifício situado em frente ao edifício em estudo, o que 

produz certo desconforto aos usuários que possuem seus postos de trabalho próximos 

à fachada principal. Também existe uma forte incidência de luz solar na fachada dos 

fundos e nos átrios, em horários entre o meio e final das manhãs. 

 

No aspecto de conforto lumínico, constatou-se conformidade com as normas e 

o atendimento aos requisitos indicados em checklist (Figura 43), e a forte incidência 

solar que causa ofuscamento, em determinados horários, é amenizada com o uso das 

persianas. 
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7.2.2.3 Conforto higrotérmico 
 

Tratando-se dos aspectos relacionados ao conforto higrotérmico, duas normas 

brasileiras: a NR 17 (BRASIL, 2018) e a NBR 16401 (ABNT, 2008), bem como a 

orientação técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, RE nº 09, 

de 16/01/2003 (ANVISA, 2003), foram utilizadas nos estudos de análise.  

A NR 17 é a norma em vigor mais antiga entre as citadas – publicada em 1978, 

e com atualização mais recente de 2018, voltada aos aspectos trabalhistas, visa 

estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às 

características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a assegurar o máximo de 

conforto, segurança e desempenho. Considera que nos locais de trabalho onde sejam 

executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tal 

como nos escritórios, devem ser observados os índices de temperatura do ambiente, 

entre 20 e 23°C, umidade do ar inferior a 40% e a velocidade não superior a 0,75m/s.  

A norma técnica brasileira NBR 16401, direcionada às instalações de ar-

condicionado – sistemas centrais e unitários, é dividida em três partes, sendo a Parte 

2 voltada aos parâmetros de conforto térmico. Destaca-se em seu escopo a ressalva 

sobre a impossibilidade de proporcionar conforto a todos os usuários de um mesmo 

ambiente climatizado, devido às grandes variações individuais, fisiológicas e 

psicológicas, estipulando, dessa forma, parâmetros que definem o ambiente térmico 

onde uma maioria de 80% ou mais, de um grupo homogêneo em termos de atividade 

física e tipo de roupa usada, é suscetível a apresentar satisfação. Os fatores indicados 

nessa norma que afetam o conforto térmico, tal como na NR17, são: temperatura, 

velocidade e umidade relativa do ar. A norma 16401-2 diferencia-se da NR 17 ao 

estabelecer possíveis variações nos índices de temperatura, em função da época do 

ano, velocidade do ar e umidade. 

A orientação técnica da ANVISA, RE nº 09, de 16/01/2003, almeja o interesse 

sanitário, considerando a preocupação com a saúde, segurança, bem-estar e conforto 

dos ocupantes dos ambientes climatizados artificialmente e de uso coletivo, descreve 

sobre padrões referenciais de qualidade do ar interior, parâmetros físicos de 

temperatura, umidade, velocidade, renovação e pureza do ar, também, estabelecendo 

possíveis variações. 

As duas normas e a orientação da ANVISA apresentam parâmetros 

diferenciados entre si, conforme demonstrado abaixo na Tabela 56, contudo, vale 
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ressaltar que a orientação da ANVISA sobrepõe-se às demais normas em termos 

legais, em razão de ser uma legislação na qual os laudos técnicos, relativos à 

qualidade do ar, são atualmente embasados. 

 

Tabela 56 – Parâmetros de conforto higrotérmico 

 

Fonte: NR 17 (BRASIL, 2018), NBR 16401 (ABNT, 2008) e RE nº09 (ANVISA, 2003). 

 

O sistema de ar-condicionado implantado no edifício, com o retrofit, é um tipo 

de sistema de expansão indireta, onde a água gelada circula pela serpentina de 

equipamentos, chamados de fain coil, que fazem o condicionamento do ar. A 

ventilação acontece através do Volume de Ar Variável (VAV), onde a pressão dos 

dutos tende a aumentar à medida que a saída de ar nos ambientes se fecha. A 

abertura ou fechamento das saídas de ar (difusores) ocorre pela atuação de dampers 

na linha de distribuição, conectados a sensores de temperatura ambiente que 

controlam, conforme seus ajustes (set point), a necessidade de mais ou menos 

condicionamento de ar ambiente. O novo sistema de ar-condicionado VAV, substituiu 

o antigo sistema de Self Contained Central e com a instalação de equipamentos mais 

compactos e sensores de temperatura, distribuídos entre os três pavimentos, foi 

possível climatizar os ambientes coletivos e as salas fechadas de reunião e diretorias, 

com o controle de temperaturas nos diferentes ambientes. O novo sistema não dispõe 

de gerenciamento remoto - que possibilitaria a correção de problemas de diferença de 

temperatura entre as zonas de atendimento de cada máquina, nem sistema de 

automação - que permitiria alterações nas temperaturas internas em função das 

externas.  

Vale ressaltar também que parte da área de trabalho do piso térreo, região 

próxima à fachada principal, sofreu alterações no projeto de leiaute, durante a fase de 

obras de retrofit - onde algumas paredes foram retiradas criando-se uma área aberta. 

Essa alteração acarretou problemas de instabilidade no sistema de ar-condicionado, 
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e diferenças de temperatura nessa região, uma vez que o sistema de ar-condicionado 

já havia sido instalado quando decidiu-se alterar o projeto de leiaute.  

A empresa sede do edifício em estudo solicita, periodicamente, para equipes 

credenciadas e especializadas em laudos técnicos, a realização de medições e 

análises sobre a qualidade do ar, conforme estabelecido em lei federal de nº 13589, 

de 4 de janeiro de 2018 (BRASIL, 2018), que indica a necessidade da criação de um 

Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), de acordo com os parâmetros 

estabelecidos pela RE nº 09 da ANVISA.  

 

Tabela 57 – Medições de temperatura, umidade e velocidade do ar - 02/10/2019 

  

Fonte: Dados extraídos de relatório de análise da qualidade do ar, fornecido pela empresa sede do 

edifício em estudo (2019). 

 

Figura 44 – Ponto de medição de temperatura, umidade e velocidade do ar – piso térreo 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 
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Figura 45 – Pontos de medição de temperatura, umidade e velocidade do ar – 1º pavimento 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 

 

 

 

Figura 46 – Pontos de medição de temperatura, umidade e velocidade do ar – 2º pavimento 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 

 

 

Na Tabela 57, estão demonstrados os valores de temperatura, umidade e 

velocidade do ar, encontrados em um dos relatórios de análise realizado no dia 2 de 

outubro de 2019 – última medição realizada em período anterior à pandemia, com a 

presença dos usuários. Nas Figuras 44, 45 e 45, estão sinalizadas as localizações 

dos respectivos pontos de medição.  
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Figura 47 - Formulário de checklist – conforto ambiental / desempenho higrotérmico 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Conforme descritivo do relatório de análise da qualidade do ar, as 

determinações de temperatura e umidade foram realizadas com o uso de 

equipamento termo-higrômetro digital - Testo 605 – H1, e as referentes à velocidade 

do ar com o uso de equipamento anemômetro – Testo 405 – V1, todas por meio do 

método de leituras diretas. As medições encontradas demonstraram conformidade 

com a norma NBR 16401-2 e com a orientação técnica da ANVISA – RE nº 09, 
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considerando-se os parâmetros para o período de verão. Como referência, na data de 

medição, 2 de outubro de 2019 – entre 15h e 17h, as temperaturas na cidade de São 

Paulo oscilaram entre 31 e 33°C, conforme dados históricos consultados para a 

estação meteorológica do aeroporto de São Paulo (METEORED, 2021). A 

temperatura indicada no ponto de medição 1, de 27,6°C, refere-se à uma região 

próxima à recepção, o que é admissível pela ANVISA por se tratar de uma área de 

acesso.  

Em relação à NR 17 (BRASIL, 2018), os valores encontrados não estão em 

conformidade, contudo, um estudo de possível compatibilidade entre os diferentes 

parâmetros apresentados nas normas e na orientação da ANVISA deveria ser 

elaborado para um melhor entendimento.  

Por meio dos levantamentos e visitas técnicas (Figura 47), mesmo com a 

impossibilidade de efetivação de algumas medições, observou-se que o sistema de 

ar-condicionado implantado é capaz de atender aos parâmetros de conforto térmico. 

Além disso, existe um comprometimento da empresa, sede do edifício em estudo, na 

sua manutenção. 

 

7.3.2.4 Qualidade do ar 
 

Ao tratar de saúde, higiene e qualidade do ar, a norma NBR 15575-1 (ABNT, 

2021) estabelece que os projetos devam ser elaborados de forma a atender as 

legislações vigentes e propiciar condições de salubridade no interior da edificação. Os 

materiais, equipamentos e sistemas empregados na edificação não podem liberar 

produtos que poluam o ar em ambientes confinados, incluindo os aerodispersóides, 

gás carbônico e outros, nem propiciar a liberação de microrganismos.  

A lei federal nº 13.589 de 4 de janeiro de 2018 (BRASIL,2018), estabelece que 

todos os edifícios de uso coletivo que possuem ar interior climatizado devem dispor 

de um PMOC, dos respectivos sistemas de climatização, visando a eliminação ou 

minimização de riscos potenciais à saúde dos ocupantes de acordo com os 

parâmetros estabelecidos pela RE nº 09 da ANVISA (ANVISA, 2003). No que diz 

respeito aos valores máximos recomendáveis para contaminação biológica (Valor 

Máximo Recomendado – VMR, menor ou igual a 750 unidades formadas de colônias 

- ufc/m³ de fungos, com uma relação entre a quantidade de fungos no ambiente interior 

– I, e a quantidade de fungos no ambiente exterior - E, I/E de até 1,5), química 
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(indicador de renovação de ar externo, menor ou igual a 1000 partes por milhão – 

ppm, de dióxido de carbono) e parâmetros físicos do ar interior (indicador do grau de 

pureza do ar de até 80 microgramas por metro cúbico - µg/m³, de aerodispersóides).  

A empresa sede do edifício estudo de caso dispõe de um PMOC onde 

avaliações semestrais são realizadas por uma empresa terceira devidamente 

credenciada. Abaixo (Tabela 58) estão demonstrados os valores encontrados, 

referentes à contaminação biológica por fungos – medição realizada com 

equipamento amostrador de ar, modelo Dwyer 195375-00 - e renovação de ar – 

medição realizada com o auxílio de detector portátil de gás, modelo Testo 535, 

segundo relatório de análise realizado no dia 2 de outubro de 2019 – última medição 

realizada em período anterior à pandemia, com a presença dos usuários. Em relação 

aos índices do grau de pureza do ar, os dados disponibilizados pela empresa para 

essa pesquisa são referentes à medição realizada no dia 26 de maio de 2020, período 

sem movimentação de pessoas, a medição foi feita com o auxílio de um amostrador 

de ar – Dwyer 195375-00.  A localização dos pontos de medição são os mesmos já 

sinalizados anteriormente nas medições de temperatura e umidade (Figuras 44, 45 e 

46).  

 

Tabela 58 - Medições qualidade do ar (fungos, dióxido de carbono, pureza) 

 

Fonte: Dados extraídos de relatório de análise da qualidade do ar, fornecido pela empresa sede do 

edifício em estudo (2019 e 2020). 
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Figura 48 - Formulário de checklist – saúde, higiene e qualidade do ar 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Observa-se que os índices encontrados nas medições estão em conformidade 

com os parâmetros estabelecidos pela ANVISA (Figura 48), e a empresa mantém o 

seu PMOC, atestando dessa forma a qualidade do ar no edifício em estudo. 

 

7.3.3 Acessibilidade 
 

No que se refere à acessibilidade, a NBR 15575-1 (ABNT, 2021) estabelece 

que as edificações devam prever as disposições estabelecidas em legislação vigente 

- atualmente vigorando a lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015, e atender os requisitos 

da NBR 9050 (ABNT, 2020), de forma que os usuários possam ter autonomia e 

exercer as suas atividades usuais. Os levantamentos para essa etapa foram 

separados em grupos: entorno e calçadas; acessos e circulações; rampas, escadas e 

degraus isolados; sanitários e elevadores, tal como demonstrado a seguir.  

No levantamento dos itens de checklist referentes ao entorno do edifício e suas 

calçadas (Figura 49), constatou-se regularidade no piso, sendo o mesmo 

antiderrapante e sem inclinações. As calçadas possuem 2,0m de largura - fachadas 

frontal e laterais (direita e esquerda) e 1,40m - fachada posterior, com 4 guias 

rebaixadas na calçada da fachada frontal e 1 na fachada lateral esquerda, sendo que 

uma delas não possui demarcação. Na parte posterior do edifício existe somente uma 

vaga demarcada para PNE, com espaço adicional para circulação e vinculada à rota 
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acessível (Figura 50, Fotos 37 e 38). Segundo o estabelecido pela Resolução nº 304 

do CONTRAN (BRASIL, 2008), haveria a necessidade de duas vagas. Nas calçadas 

não existem pisos táteis direcionais ou de alerta nas mudanças de nível, nota-se o 

piso tátil somente nas rampas de acesso junto à vaga de PNE. 

 

Figura 49 - Formulário de checklist – acessibilidade (entorno e calçadas) 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Figura 50 – Edifício e seu entorno – destaque vaga PNE e guias rebaixadas 

 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de arquivos cedidos pela empresa (2020). 
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Foto 37 – Guia rebaixada 

 

Foto 38 – Vaga PNE 

 
 

Fonte: Autora (2020). 

 

Em relação aos acessos e circulações internas, todos encontram-se 

desobstruídos. Os corredores possuem largura superior a 1,20m e os pisos não 

apresentam irregularidades ou desníveis. Pisos táteis de alerta e direcionais não 

foram identificados. Abaixo (Figura 51), segue checklist realizado sobre esses itens. 

 

Figura 51 - Formulário de checklist – acessibilidade (acessos e circulações) 

 

Fonte: Autora (2020). 
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Analisando-se os aspectos relacionados às rampas de acesso ao edifício, na 

fachada frontal existem duas rampas que não fizeram parte do escopo original do 

projeto do edifício e que foram construídas posteriormente, em meados dos anos 90. 

Observa-se que algumas características construtivas dessas rampas não estão em 

conformidade com a norma de acessibilidade vigente, pois apresentam inclinação 

superior a 8,3%, não possuem corrimão duplo, contínuos e com prolongamento de 

30cm nas suas extremidades. Faltam pisos táteis, no início e término das rampas e 

de alerta para a mudança de plano. A rampa existente na parte posterior do edifício, 

também construída em época anterior ao processo de retrofit, está instalada próxima 

à vaga de PNE, sua inclinação é inferior a 8,33%, possui guia de balizamento, largura 

superior a 1,20m, não apresenta inclinação transversal e conta com piso tátil de alerta 

instalado no seu início e término, porém, não existem corrimão e piso tátil de alerta 

para a mudança de plano (Figura 52, Fotos 39, 40 e 41).  

 

Figura 52 - Formulário de checklist – acessibilidade (rampas) 

 

Fonte: Autora (2020). 
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Foto 39 – Rampas fachada principal 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

 

 

Foto 40 – Rampa fachada posterior 

 

Foto 41 – Rampa fachada posterior 

 
 

Fonte: Autora (2020). 
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Figura 53 - Formulário de checklist – acessibilidade (escadas e degraus) 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

 

Foto 42 – Escada de emergência 

 

Foto 43 – Escada átrio 

 
 

Fonte: Autora (2020). 
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Em relação às escadas, nota-se que todas possuem largura maior que 1,20m, 

tanto as internas – átrios, como as escadas externas – saídas de emergência, com 

patamares maiores que 1,20m. Contudo, observa-se a não existência de piso tátil de 

alerta, quer seja no início e término das escadas ou distante em até 32cm para a 

indicação da mudança de plano, os degraus também não são sinalizados em cor 

contrastante nas suas bordas. Todas possuem corrimão, porém, não estão em 

conformidade com o estabelecido em norma – não permite a passagem contínua das 

mãos, não são duplos e não existe o prolongamento de 30cm nas suas extremidades. 

Na escada de um dos átrios não existe um corrimão do lado interno e, externamente, 

o guarda-corpo é utilizado como corrimão (Figura 53, Fotos 42 e 43).  

 

Figura 54 - Formulário de checklist – acessibilidade (sanitários) 

 

Fonte: Autora (2020). 
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Figura 55 – Sanitário acessível - térreo, 
1° e 2° pavimentos 

 

 
Figura 56 – Sanitário acessível visitante 

 
 

Fonte: Autora (2020). 

 

Avaliando os sanitários acessíveis, observou-se a existência de um sanitário 

exclusivo por pavimento e um no piso térreo destinado a visitantes – em especial, para 

colaboradores de outras unidades que estejam em viagem a trabalho e necessitem 

de um local para banho e apoio. O projeto original não contemplava sanitários 

acessíveis – devido ao ano de sua construção, sanitários que eram exclusivos para 

as diretorias foram adaptados, em reformas anteriores ao processo de retrofit e 

enquadram-se nas regras estabelecidas para ambientes existentes e reformados 

(Figura 55).  

 

Foto 44 – Sanitário acessível visitante 

 

Fonte: Autora (2020). 
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O sanitário para visitantes foi construído durante o retrofit, no início de 2015, 

seguindo as determinações da norma NBR 9050 de 2004, vigente na época (Figura 

56 e Foto 44). Vale destacar o uso da barra de apoio ao redor do lavatório e a não 

instalação de uma barra vertical – pontos validados na norma de 2004 e não mais nas 

versões seguintes. No checklist (Figura 54), indicou-se as barras de apoio como 

adequadas, por terem atendido às normas vigentes na época da reforma ou 

construção. 

 

Figura 57 - Formulário de checklist – acessibilidade (elevador) 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Em relação ao elevador, a ABNT adotou a Norma Mercosul – NM 313:2007 

como Norma Brasileira (ABNT, 2007), a qual especifica os requisitos para o acesso e 

uso seguro e independente por pessoas, incluindo pessoas com deficiência. Dentro 

dos parâmetros estabelecidos observou-se que a cabina possui 1,10m de largura por 

1,40m de profundidade, as botoeiras estão localizadas dentro das margens de altura 

admissíveis, existe dispositivo para comunicação em caso da necessidade de auxílio, 
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porém está instalado em altura superior ao admissível e existe espelho instalado em 

parede oposta à porta. Alguns itens não estão em conformidade, como por exemplo, 

a inexistência de piso tátil de alerta, junto à porta e a uma distância máxima de 32cm 

e sinais sonoros. Também não foram observados corrimão nos três lados da cabine, 

painel das botoeiras não está do lado direito da entrada da cabine, não existe sinal 

em braile do lado externo da cabine, não existe registro audível para as operações 

dos botões de comando, não existem sinais sonoros diferenciados para subida e 

descida e não existe comunicação sonora interna indicando em qual pavimento o 

elevador está parado (Figura 57, Fotos 45 e 46). As demarcações de piso indicadas 

nas fotos foram colocadas durante o período de pandemia, como forma de 

delimitações para distanciamento. 

 

Foto 45 – Vista do elevador 

 

Foto 46 – Dispositivos do elevador 

 
  

Fonte: Autora (2020). 

 

 

Em relação ao posto de trabalho, embora o padrão adotado para as mesas não 

possua a altura livre mínima de 73cm, sob a superfície de trabalho, existe a 

possibilidade de elevação do tampo da mesa com a instalação de um suporte 

apropriado. Essa adequação é feita com o auxílio de profissionais que trabalham na 

própria empresa e que podem ser acionados através de um chamado técnico. 

 



177 
 
 

7.3.4 Ergonomia 
 

A análise dos aspectos relacionados à ergonomia levou em consideração o 

estabelecido na norma brasileira NBR 15575-1 (ABNT, 2021), que orienta a 

necessidade de conforto tátil e adaptação ergonômica dos elementos que compõem 

o ambiente de forma a não prejudicar as atividades normais dos usuários quanto ao 

caminhar, apoiar, limpar e ações semelhantes. Atentando-se para que as superfícies 

dos elementos, componentes, equipamentos e quaisquer acessórios ou partes da 

edificação não apresentem rugosidades, contundências, depressões ou 

irregularidades, sendo projetados de forma a não provocar ferimentos. Também foram 

consideradas as orientações da norma regulamentadora NR17 (BRASIL, 2018), que 

coloca sobre os aspectos a serem cumpridos nas atividades que são exercidas pelo 

usuário sentado, onde as mesas devem proporcionar ao usuário condições de boa 

postura, visualização e operação, tendo altura e características da superfície de 

trabalho compatíveis com as atividades, com a distância requerida dos olhos para o 

campo de trabalho e com a altura do assento, área de trabalho de fácil alcance e 

visualização, características dimensionais que possibilitem o posicionamento e 

movimentação adequados dos segmentos corporais e onde os assentos de trabalho 

devem possuir parâmetros dimensionais mínimos para adaptabilidade dos usuários. 

A NR17 estabelece ainda a necessidade de apoio de pé para adaptação ao 

comprimento das pernas do usuário, que haja condições para evitar os reflexos da luz 

ambiente nas telas dos computadores e altura regulável da superfície de trabalho.    

Foram consideradas também as normas brasileiras que especificam: 

características físicas e dimensionais para armários e gavetas – NBR 13961 (ABNT, 

2010), para cadeiras de trabalho e de diálogo – NBR 13962 (ABNT, 2018) e para 

mesas de escritórios de uso geral, inclusive mesas de reunião – NBR 13966 (ABNT, 

2008).  

Observou-se que o mobiliário – mesas, armários e biombos, é revestido em 

laminado melamínico fosco, não provocando brilho excessivo ou ofuscamento (Foto 

47). Os tampos de mesa, armários e gavetas apresentam dimensões compatíveis com 

os parâmetros estabelecidos em norma, para profundidade, largura e altura. Não 

existem quinas vivas em biombos, armários ou mesas, os puxadores são embutidos, 

as chaves utilizadas possuem posição de fechamento a 90°, evitando-se, assim, 

possíveis protuberâncias, conforme sinalizado em checklist (Figura 58).  
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Figura 58 – Formulário de checklist – ergonomia (mesas, armários e gavetas) 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

 

Os tampos das mesas são revestidos em post-forming – laminado decorativo 

termo moldável, sendo a borda em contato com o usuário, arredondada, 

proporcionando um maior conforto ao usuário no apoio dos braços durante a execução 

das suas tarefas. Além disso, existe o recurso para que o tampo seja posicionado a 

uma altura maior à usual, conforme já mencionado. Foi observado como ponto em 

não conformidade, o distanciamento para joelhos e pés nas mesas de reunião com 

capacidade de oito lugares ou mais.  
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Foto 47 – Mobiliário (mesa de trabalho, armário e gaveta) 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Foto 48 – Posto de trabalho staff – destaque organização dos fios 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Além disso, embora não tenha sido citado neste estudo alguma referência 

normativa a esse respeito, notou-se que o acesso às tomadas instaladas nas 

interfaces das mesas de trabalho é um pouco difícil. As dimensões das interfaces são 

pequenas e, em especial, quando todas as tomadas estão sendo utilizadas, a 

quantidade de fios, nesses casos, é considerável e de difícil organização (Foto 48). 
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Figura 59 - Formulário de checklist – ergonomia (cadeiras de trabalho e diálogo) 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

 

As cadeiras de trabalho, reunião e diálogo são importadas, com certificações 

internacionais e, também, enquadram-se nos parâmetros estabelecidos nas normas 

nacionais (Figura 59). As cadeiras de trabalho possuem regulagens de altura e 

profundidade do assento, inclinação do encosto e altura dos apoia-braços, também 

possuem apoio lombar (Foto 49), assento em tecido com borda arredondada e 

encosto telado. As cadeiras de reunião são similares às cadeiras de trabalho – modelo 

e cor, contudo, não possuem o recurso para regulagem da inclinação do encosto e os 

apoios de braço são fixos. As cadeiras de diálogo também enquadram-se nos 

parâmetros estabelecidos nas normas brasileiras, sendo fixas, estáveis e de fácil 

movimentação em função do seu baixo peso (Foto 50). 
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Foto 49 – Cadeira de trabalho 

 

Foto 50 – Cadeiras de diálogo 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

Durante os levantamentos técnicos, observou-se alguns danos nas cadeiras de 

trabalho e reunião, em especial nos apoia-braços e manchas no tecido dos assentos. 

Nota-se, também, cadeiras de trabalho nas salas de reunião e vice-versa. 

 

7.3.5 Configurações de leiaute 
 

As análises dos aspectos relacionados às configurações de leiaute foram 

embasadas na percepção e observação do ambiente pela pesquisadora, nos 

resultados de outras pesquisas e de citações de pesquisadores (informações que 

foram coletadas durante o processo de revisão sistemática da literatura, em 

documentações técnicas pertinentes). As análises foram divididas nos seguintes 

temas: leiaute open-space, configuração e localização do posto de trabalho no 

pavimento, ambientação, biofilia, comunicação visual e áreas de apoio, como: café, 

reuniões, impressão e arquivamento.   

Tratando-se sobre o conceito de leiaute implantado com o projeto de retrofit, 

vale lembrar que, conforme já descrito em capítulo anterior, os ambientes que antes 

eram segregados e compartilhados passaram a ser uniformes e no formato open-

space, conceito esse estudado por vários pesquisadores ao longo dos anos. Mubex 
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33(2010) e O’Neil34 (2008) postulam que o espaço de trabalho open-space suporta 

alguns valores importantes na qualidade de vida no trabalho, como alocação de 

espaço mais igualitária, mais comunicação e mais oportunidades de colaboração. 

Segundo os autores, estudos mostraram que um ambiente de trabalho aberto 

incentiva comportamentos de apoio mútuo, promovendo a cooperação e o 

engajamento com colegas de trabalho (apud VISCHER; WIFI, 2015, p.7). Já outros 

pesquisadores entendem que um ambiente no formato open-space pode trazer alguns 

desconfortos e pontos negativos. Para Vos e van der Voordt35 (2002), Kaarlella-

Tuomaala36 et al. (2009), Smith-Jackson e Klein37 (2009), os escritórios open-space 

têm efeito adversos nos funcionários como, falta de privacidade visual e auditiva. Para 

Baldry e Barnes38 (2012), os escritórios open-space precisam ser avaliados dentro de 

um contexto sócio-econômico, em seus estudos na Escócia e Austrália, descobriram 

que esse tipo de escritório prejudica o aprendizado e a individualidade (apud GÖCER, 

Ö et al., 2018, p.228). Segundo Vischer e Wifi (2015), pesquisas indicam que os 

funcionários, geralmente, ficam insatisfeitos com os escritórios open-space, alegam 

altos níveis de ruído, distrações e falta de privacidade. Contudo, muitas vezes, 

empregadores prevalecem com esse conceito em função do menor custo para as 

estações de trabalho e por proporcionarem a criação de leiautes mais otimizados, com 

um número maior de posições no local de trabalho. Ainda para Vischer (2018), 

transferir um trabalhador de um escritório privado para uma open-space é como violar 

um contrato estabelecido entre a empresa e o colaborador. O status, a confiança e a 

responsabilidade do funcionário são afetados quando o trabalhador passa a ocupar 

uma posição em local aberto e sente-se igual a todos os outros.  

Analisando-se o novo leiaute, observou-se que, com o retrofit foi possível alocar 

um maior número de postos de trabalho, quando comparado com o leiaute anterior.  

 
33 MUBEX, C. M. Closed offices versus open plan layout.2010. Disponível em: 

<http://www.mubex.com/sme/closed-vs-open-plan-officers.htm>. 
34 O’NEILL, M. Open plan and enclosed private offices: Research Review and 

Recommendations. Knoll Workplace Research. 2008. Disponível em: 
<http://www.aminteriors.com/wpcontent/uploads/2011/03/OpenClosed_Offices_wp.pdf>.  

35 VOS, P.; VAN DER VOORDT, T.J.M. Tomorrow’s Offices through Today’s Eyes: Effects of 
Innovation in the Working Environment. Journal of Corporate Real Estate, v. 4(1), p. 48–65. 

36 KAARTELA-TUOMAALA, A. et al. Effects of Acoustic Environment on Work in Private Office 
Rooms and Open-plan Offices: Longitudinal Study during Relocation. Ergonomics, v. 52, ed.11, p. 
1423–1444, 2009. 

37 SMITH-JACKSON, T.L.; KLEIN, K.W. Open-plan Offices: Task Performance and Mental 
Workload. Journal of Environmental Psychology, v. 29, ed.  2, p. 279–289, 2009 

38 BALDRY, C.; BARNES, A. The Open-plan Academy: Space, Control and the Undermining of 
Professional Identity. Work, Employment and Society, v.26. ed.2, p. 228–245, 2012. 

http://www.mubex.com/sme/closed-vs-open-plan-officers.htm
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Ao todo, foram alocados mais 252 postos no edifício. A quebra das paredes e das 

segregações das equipes de trabalho, bem como a adoção de mobiliário e leiaute 

padronizados, possibilitaram a otimização dos espaços, as metragens adotadas para 

as salas dos executivos, mesas de trabalho e circulações em geral são generosas e 

proporcionam densidades de ocupação variáveis de acordo com a categoria de cada 

usuário, conforme já mencionado em capítulo anterior, e não caracterizam uma super 

lotação, o que conta como ponto favorável nessa configuração de leiaute. Middelhurst 

et al. (2018) citam em sua pesquisa que a densidade de ocupação dos ambientes foi 

sinalizada como o item mais significativo entre os usuários e indicam que a 

superlotação deveria ser evitada. 

Nota-se, ainda, que os postos de trabalho localizados próximos à circulação, 

elevador, áreas de impressão e de café, ficam um pouco expostos e estão sujeitos a 

uma maior distração. Além disso, não existe algum tipo de proteção ou barreira que 

auxilie e preserve a privacidade e concentração desses usuários, os postos próximos 

às entradas das escadas e halls de sanitários são os mais expostos. A existência de 

alguns biombos, próximos às circulações e que fazem parte do posto de trabalho dos 

gerentes, não é suficiente para proporcionar uma proteção aos usuários, visto serem 

compostos por painéis em vidro, totalmente transparente, na sua parte superior. A 

exposição e a distração causadas em um ambiente de trabalho do tipo open-space, 

também são aspectos sinalizados entre os pesquisadores como um ponto crítico. 

Segundo Clements-Croome (2015), para conseguir projetar um ambiente de trabalho 

deve-se, primeiramente, entender como o corpo humano se relaciona com o trabalho, 

isso porque o nosso tempo de atenção em uma atividade, geralmente, dura de 90 a 

120 minutos, em seguida, a fadiga natural entra em ação e a nossa concentração cai. 

Com um intervalo criativo, conseguimos nos concentrar por mais um período, além 

disso, conforme as observações de Mawson39 (2002), o indivíduo precisa de cerca de 

15 minutos para atingir seu nível de concentração e quando desconcentrado, ou 

naturalmente cansado, o processo tende a se reiniciar (apud CLEMENTS-CROOME, 

2015, p.176). Para Bruce40 (2008), as distrações no local de trabalho podem reduzir a 

produtividade dos funcionários até 40% e aumentar os erros até 27% (apud VISCHER, 

WIFI, 2015, p. 7). Keeling; Clements-Croome e Roesch (2015) indicam que o conceito 

 
39 MAWSON, A. The Workplace and Its Impact on Productivity. London: Advanced 

Workplace Associates, 2002. 
40 BRUCE. How much can noise affect your worker’s productivity. 2008. 
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de privacidade está associado à falta de controle das informações e interações e que 

para amenizar esse desconforto, o designer deve buscar maneiras para que o usuário 

deixe de ser ouvido e que as distrações sejam bloqueadas; Grandes espaços de 

trabalho dificultam o controle dos sistemas, pois, segundo os autores, a 

reconfiguração dos leiautes em grupos e zoneamentos menores poderiam trazer 

melhorias. Veitch41 et al. (2007) e Candido42 et.al (2016) demonstram que a 

produtividade dos usuários é mais bem suportada quando as distrações são 

minimizadas sem restringir a capacidade de interação. Para Groen43 et al. (2018), 

estudos demonstraram que os determinantes ambientais de produtividade incluem a 

satisfação com a acústica, privacidade, concentração e comunicação (apud 

ROSKAMS e HAYNES, 2019, p.74).  

A configuração de leiaute adotada, considerando as salas de reuniões ao 

centro e os postos de trabalho próximos às janelas, trouxe a luz natural para todos os 

usuários, fato esse considerado altamente positivo e benéfico aos usuários. Segundo 

Jamrozik et al. (2019), vários pesquisadores destacam a importância da luz natural há 

anos, a exemplo de Butler e Biner44 (1989) que relataram, em um estudo nos EUA, 

que participantes consideraram o acesso à luz natural como ponto de melhora no bom 

humor e na performance no trabalho. Cuttle45 (1983), Veitch e Gifford46 (1996)  

afirmaram que trabalhadores consideram que a luz do dia é melhor do que outras 

fontes de luz e que desenvolvem melhor o seu trabalho sob a luz natural. No fim dos 

anos 90, inícios de 2000, estudos também demonstraram que a luz natural causa 

impacto positivo na saúde das pessoas (BEAUCHMIN e HAYS47,1996; BENEDETTI 

 
41 VEITCH, J. et al. A model of satisfaction with open-plan office conditions: COPE field findings. 

Journal of Environmental Psychology, v. 27, n. 3, p. 177-189, 2007. 
42 CANDIDO, C. et al. BOSSA: a multidimensional post-occupancy evaluation tool. Building 

Research and Information, v. 44, n. 2, p. 214-228, 2016. 
43 GROEN, B. et al. Impact of employee satisfaction with facilities on self-assessed 

productivity support – facilities matter! Paper […] 1st Transdisciplinary Workplace Research 
Conference, Tampere. 2018. 

44 BUTLER, D.L.; BINER, P.M. Effects of setting on window preferences and factors associated 
with those preferences. Environment Behaviour, 1989. 

45 CUTTLE, C. People and windows in workplaces. Proceedings […] People Physical 
Environment Research Conference. Wellington, New Zealand, p. 203-212, 1983. 

46 VEITCH, J.A.; GIFFORD, R. Assessing beliefs about lighting effects on health, performance, 
mood, and social behaviour. Environment Behaviour, v. 28, p. 446–470, 1996. 

47 BEAUCHEMIN, K. M., HAYS, P. Sunny hospital rooms expedite recovery from severe and 
refractory depressions, J. Affect. Disord., 1996. 
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et al48., 2001; CHOI, BELTRAN e KIM49, 2012; BOUBEKRI et al50., 2014; apud 

JAMROZIK et al., 2019, p.1). Contudo, ressalva-se que o acesso às janelas tem seus 

efeitos colaterais indesejados, como o excesso de brilho e ganho ou perda de calor 

(ARIES; VEITCH e NEWSHAM51, 2010; KONG et al52., 2018, apud JAMROZIK et al., 

2019, p.2). Estudos recentes demonstram que as janelas iluminadas podem criar um 

forte contraste com as paredes ao seu redor, potencialmente aumentando a fadiga 

ocular e as dores de cabeça (ARIES; ARTS e van HOOF53, 2015, apud JAMROZIK et 

al., 2019, p.2). 

Outro ponto observado foi que a homogeneidade e rigidez do novo leiaute 

implantado fez com que, em alguns casos, funcionários de diferentes áreas 

ocupassem uma mesa ilha de postos de staff. No escopo inicial de projeto, segundo 

os tomadores de decisão da empresa, a posição das mesas seria algo “imexível”, ou 

seja, não aconteceriam mais rearranjos ao longo do tempo, somente as pessoas 

realocar-se-iam quando necessário. Contudo, observou-se que, após o retrofit 

reestruturações aconteceram e o leiaute implantado passou a não mais atender de 

forma satisfatória, além disso, a empresa vinha de uma cultura onde os 

remanejamentos de leiaute aconteciam frequentemente, e o fato de que, após o 

retrofit, adequações no novo leiaute não seriam mais efetivadas veio de encontro a 

essa cultura e as mudanças acabaram acontecendo, quer seja pela justificativa da 

necessidade de que as equipes ficassem próximas, por novos usos ou pela criação 

ou redução de grupos. Essas mudanças, feitas no pós-retrofit, acabaram por 

desconfigurar algumas partes do leiaute, em relação ao conceito inicialmente 

implantado.  

No novo leiaute do retrofit, também não foram criadas salas privativas para 

conferências ou para assuntos confidenciais, não existem espaços colaborativos para 

reuniões mais informais ou locais para atividades que requeiram maior concentração. 

 
48 BENEDETTI, F. et al. Morning sunlight reduces length of hospitalization in bipolar depression, 

J. Affect. Disord. 2001. 
49 CHOI, J.H.; BELTRAN, L.O.; KIM, H.S. Impacts of indoor daylight environments on patient 

average length of stay (ALOS) in a healthcare facility. Building Environment, v. 50, p. 65-75, 2012. 
50 BOUBEKRI, M. et al. Impact of windows and daylight exposure on overall health and sleep 

quality of office workers: a case control pilot study. J. Clin. Sleep Med. v.10, p. 603-11, 2014. 
51 ARIES, M.B.C.; VEITCH, J.A.; NEWSHAM, G.R. Windows, view, and office characteristics 

predict physical and psychological discomfort. J. Environ. Psychol. v.30, p. 533-541, 2010. 
52 KONG, Z. et al. The impact of interior design on visual discomfort reduction: a field study 

integrating lighting environments with POE survey. Building Environment, v. 138, p. 135-148, 2018. 
53 ARIES, M.B.C.; AARTS, M.P.J.; HOOF, J. van. Daylight and health: a review of the evidence 

and consequences for the built environment. Light. Res. Technol. v.47, p. 6-27, 2015. 
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A combinação entre esses espaços diferenciados e as áreas de trabalho poderia 

apresentar um melhor custo-benefício, em que os usuários teriam a opção de buscar 

os locais mais apropriados para o desenvolvimento das suas atividades. Novas formas 

de trabalhar, com ambientes flexíveis e compartilhados, vêm despertando novas 

soluções nos ambientes de trabalho, como por exemplo, os escritórios no formato 

ABW, que proporcionam um aumento de produtividade, interação e comunicação, 

retenção de funcionários e redução dos custos de implantação (GÖCER, Ö. et al. 

2018) e poderiam ter sido mais explorados. 

Outro ponto importante a salientar seria sobre a ambientação e 

representatividade do ambiente perante o público interno e externo, visto que o 

ambiente construído afeta nosso bem-estar e isso, por sua vez, influencia nossa 

eficácia no local de trabalho (CLEMENTS-CROOME, 2015). Clements-Croome; 

Turner e Pallaris apontaram em seu trabalho, datado de 2019, resultados de 

pesquisas que demonstram a importância de uma boa ambientação, como mostra 

uma publicação feita pela British Council for Offices (BCO), que é o principal fórum da 

Grã-Bretanha para discussão e debate acerca das questões que afetam o setor de 

escritórios, em 2016, a respeito de uma amostragem de pesquisa com 2000 

funcionários dos escritórios do Reino Unido. Os resultados dessa pesquisa 

demonstraram que, um em cada quatro funcionários acreditava que seu ambiente de 

trabalho não suportava seu bem-estar físico. Os entrevistados insatisfeitos ficaram 

particularmente descontentes com a falta de cor (80%), falta de vegetação (64%) e 

falta de arte (61%) em seus locais de trabalho (BCO 201654, apud CLEMENTS-

CROOME; TURNER; PALLARIS, 2019, p.133). Coper e Browning55 (2015) 

identificaram as cores azul, verde, amarelo e branco como cores de escritório, tendo 

um impacto significativo na produtividade dos trabalhadores (apud CLEMENTS-

CROOME; TURNER; PALLARIS, 2019, p.133).  

A ambientação adotada no projeto trouxe, em especial, o branco para o 

mobiliário e boa parte das paredes. O carpete em azul escuro – liso ou mesclado, foi 

escolhido na época do retrofit pelo fato de ser uma das cores da marca da empresa, 

sendo que, atualmente, os padrões adotados para a marca já são outros, ou seja, o 

 
54 BCO – British Council for Offices. Putting People First: Designing for Health and Wellbeing 

in the Built Environment. Editado por D. Clements-Croome, A. M. Aguilar e M. Taub. 2016 
55 COOPER, C.; BROWNING, W. Human Spaces: The Global Impact of Biophilic Design in the 

Workplace. 2015. Disponível em: <http:// humanspaces.com e http://humanspaces.com/global-
report/key-messages/>. 
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azul não mais representa a empresa. O amarelo foi adotado nas áreas de café e o 

alaranjado nas áreas de impressão. O uso de mega imagens, com os produtos da 

empresa, fixadas nas divisórias piso-teto, teve o objetivo de reforçar a marca e o 

produto junto aos funcionários administrativos e ao público externo – parceiros, 

fornecedores e clientes. 

 

Foto 51 – Vista de um dos átrios internos 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

No que se refere à vegetação, no projeto de retrofit, decidiu-se que não seria 

permitido o uso de vasos ou plantas ornamentais, pois considerou-se que a vegetação 

existente nos átrios internos seria suficiente, contudo, não houve nenhum tratamento 

paisagístico nesses locais, manteve-se o existente (Foto 51). Poder-se-ia ter feito um 

melhor aproveitamento dos espaços abertos dos átrios, inclusive com a criação de 

ambientes que pudessem ser utilizados pelos usuários. Nas áreas de trabalho, os 

conceitos de Biofilia, como o uso de elementos que se conectassem com a natureza, 

buscando até mesmo o uso de sons e aromas poderiam ter sido explorados. Segundo 

Clements-Croome; Turner e Pallaris (2019), os elementos naturais são 

frequentemente associados à percepção do bem-estar: luz, materiais naturais, vistas 

da natureza e sons da água, todos criam uma sensação de calma, ajudando a 
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aumentar a atenção. Takenoya56 (2006) cita em sua pesquisa que no edifício Kajima, 

em Tóquio, fragrâncias de aroma que são utilizadas para condicionar o ar podem 

ajudar as pessoas a sentir uma sensação de frescor, auxiliando no combate à fadiga 

e permitindo que os funcionários concentrem-se (apud CLEMENTS-CROOME; 

TURNER; PALLARIS, 2019, p.133). 

No que se refere à instalação de quadros, banners ou posters nos ambientes, 

os usuários foram orientados que não deveriam fixar tais elementos nos novos 

ambientes, contudo, observou-se que alguns acabaram instalando, por conta própria. 

Observa-se também que os usuários costumam deixar em seus postos de trabalho, 

porta-retratos, vasos com plantas, suportes para paletós e vários outros objetos 

pessoais, o que demonstra a necessidade de apropriar-se do espaço, fato esse 

destacado em várias pesquisas sobre os ambientes de trabalho. Roskams e Haynes 

(2019) sinalizam a importância da necessidade psicológica de territorialidade e 

expressão identitária no local de trabalho. Para Vischer (2018), os trabalhadores 

precisam ajustar seu ambiente ao longo do tempo e com a alteração dos requisitos de 

tarefa, a fim de otimizar o conforto funcional e lidar com o estresse no espaço de 

trabalho. Há um esquema comportamental humano expresso em termos de 

personalização e apropriação do espaço: marcação de território e construção de 

limites de controle social e ambiental. No estudo de Benammar, et al. (2018), página 

549, são citadas as colocações de Fischer57 (1997) e de Deasy e Lasswell’s58 (1985), 

as quais relatam, respectivamente, que o ambiente de trabalho é identificado como 

uma área sentimental, incluindo dimensões que dependem de fatores psicológicos e 

culturais, que não podem ser acessados por outros ou exigirão defesa e resistência, 

sendo que as pessoas criam limites entre si, levando-as à autoaderência a esse 

ambiente e o “ajuste” no local de trabalho ocorre pelo surgimento de um sentimento 

de apego ao ambiente de trabalho, que expressa satisfação com efetiva autoestima. 

Em relação à sinalização adotada para a identificação das salas de reuniões, 

observa-se que os números das salas estão sinalizados em locais estratégicos e 

 
56 TAKENOYA, H. Chapter 20: Air Conditioning Systems of the K I Building, Tokyo. In 

Clements-Croome, D. Creating the Productive Workplace. 2. ed. Londres: Taylor and Francis, p. 334-
347, 2006. 

57 FISCHER, G.N. Individuals and Environment: A Psychological Approach to Workspace. 
Walter de Gruyter, New York, NY, 1997. 

58 DEASY, C.M.; LASSWELL, T.E. Designing Places for People: A Handbook on Human 
behaviour for Architects, Designers, and Facility Managers. Watson-Guptill Publications, New York, NY, 
1985. 
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podem ser visualizados a uma boa distância. Nota-se que essa numeração não só 

facilita a identificação das salas, como também, acaba por ser uma referência de 

localização para uma área ou usuário no pavimento, visto que as áreas são 

identificadas por siglas sinalizadas em pequenas placas fixadas nos biombos e que 

não podem ser visualizadas a distância. Os usuários da empresa que não trabalham 

no edifício, ou de outras unidades, bem como visitantes, em geral, para se localizarem, 

precisam conhecer a sigla da gerência a ser visitada e orientarem-se pelos diretórios 

que existem no pavimento térreo e junto às escadas dos átrios centrais de cada 

pavimento. Nota-se a falta de identificação, talvez por setores como de compras, de 

vendas, etc., e de algum elemento de identificação das gerências que pudesse ser 

visualizado a uma maior distância.  

Analisando-se as áreas de apoio ao trabalho: café, reuniões e impressão, vale 

reforçar que esses locais foram criados para ser de uso compartilhado e com livre 

acesso.   

 Para as áreas de café, três por pavimento, foi considerado como premissa de 

projeto que a empresa seria responsável pela instalação de máquinas de bebidas, 

onde os usuários teriam livre acesso a doses de café simples e chá, com a 

possibilidade de compra de outro tipo de bebida – chocolate, café expresso, etc. Não 

seria permitida a instalação de nenhum outro equipamento, visto que refeições 

deveriam ser feitas, exclusivamente, nos refeitórios da empresa ou na lanchonete 

instalada no piso térreo. Seriam mantidas as copas já existentes, junto aos halls dos 

sanitários e às escadas de emergência, locais esses que contam com uma pia e 

bancada de apoio para eventuais lavagens de utensílios, e orientou-se que a 

alimentação fosse realizada, exclusivamente, nas áreas de café. Após alguns meses 

de uso, a empresa optou por retirar as máquinas de bebidas, alegando um alto custo 

e uma dificuldade na manutenção desse recurso, e foi liberada a instalação de alguns 

equipamentos para a preparação de café, desde que fossem adquiridos pelos próprios 

usuários e feito o uso apropriado das tomadas e circuitos disponibilizados no local.  

Observa-se que foram instalados vários equipamentos nas áreas de café, a 

exemplo de cafeterias, geladeiras e equipamentos para preparo de comida, sendo que 

o local não dispõe de algum tipo de exaustão e o cheiro de comida, muitas vezes, 

espalha-se pelas áreas de trabalho (Fotos 52 e 53). O escopo original não previa a 

instalação de uma pia nessas áreas, com a falta desse recurso, os usuários acabam 
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descartando líquidos nos ralos e drenos, que foram instalados para as máquinas de 

bebidas ou, até mesmo, nos coletores de lixo. 

 

 
Foto 52 – Área de café com equipamentos diversos instalados 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Foto 53 – Área de café com geladeira e mesa de apoio fora do padrão adotado 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Nas áreas de café não existe algum tipo de tratamento acústico ou vedação no 

local, o ruído provocado por vozes é grande e em determinados momentos acaba 

espalhando-se na área de trabalho. Diante do questionamento de alguns usuários 
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sobre o ruído proveniente das áreas de café, a empresa chegou a solicitar um laudo 

para uma equipe externa especializada em tratamentos acústicos, a qual sugeriu a 

instalação de materiais absorventes na parede e sob os tampos das bancadas, bem 

como o fechamento do local com portas. Contudo, as alterações indicadas não haviam 

sido implementadas até o segundo semestre de 2020, devido à indisponibilidade de 

recursos financeiros.  

Observa-se que os usuários que possuem posto de trabalho próximos às áreas 

de café são os que mais fazem uso desses locais, os que estão mais distantes acabam 

criando seus próprios locais de café na sua área de trabalho, contrariando as 

orientações de uso e, também, provocando muita sujidade nos locais de trabalho. 

No que se refere às salas de reuniões, conforme já indicado em capítulo 

anterior, com o projeto de retrofit, foram construídas 82 salas entre os três pavimentos, 

com capacidade que variaram de 4 a 32 lugares e um total de 586 assentos. No piso 

térreo concentraram-se as salas com maior número de assentos de reunião, com foco 

nos projetos e atividades multidisciplinares e atendimento a clientes e fornecedores, 

nos primeiro e segundo pavimentos, as salas foram desenhadas com capacidades de 

4 a 24 lugares, com vistas ao atendimento dos usuários alocados no próprio edifício. 

Com a enchente, que aconteceu em março de 2019, 23 salas de reunião do piso térreo 

foram desativadas, sendo que, até o segundo semestre de 2020, esses ambientes 

não haviam sido reativados. Portanto, a situação em análise soma um total de 59 

salas: 15 salas de quatro lugares, 15 de cinco lugares, 7 de seis lugares, 4 de oito 

lugares, 9 de dez lugares, 8 de 12 lugares – onde 4 delas têm a capacidade de serem 

transformadas em 2 salas de 24 lugares e 1 de 32, totalizando 427 assentos de 

reunião, atendendo aos 1.106 usuários do próprio edifício, mais uma população 

flutuante, composta por usuários de outros edifícios e unidades da empresa e 

visitantes, que se utilizam desses recursos diariamente. Vale ressaltar também que, 

embora já mencionado em capítulo anterior, o uso das salas requer agendamento, 

que pode ser efetivado por qualquer funcionário da empresa, estando alocado nesse 

edifício, ou não, através do sistema Outlook que possibilita a interface com a agenda 

interna de todos os funcionários, não existindo qualquer tipo de restrição nessa 

atividade.  

Observa-se que existe uma boa relação entre a quantidade de salas e assentos 

disponíveis, bem como uma variedade de configurações de salas. Análises mais 

criteriosas relativas aos índices de ocupação e uso das salas não puderam ser 
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efetivadas durante o período de desenvolvimento da pesquisa, uma vez que os 

usuários estiveram trabalhando de forma remota, em função da pandemia do Corona 

vírus. Alguns dados de uso foram coletados com base em agenda retroativa, das salas 

do primeiro e segundo pavimentos, cedida pela empresa, para o período de 

03/02/2020 a 07/02/2020 – período de 9 horas diárias, quando os usuários ainda 

estavam trabalhando de forma presencial, onde observou-se que, as salas maiores, 

com capacidade entre oito e 12 lugares, foram as mais reservadas - com uma taxa de 

ocupação em cerca de 80%. As salas menores, de quatro, cinco e seis lugares, foram 

um pouco menos procuradas – taxa de ocupação de 70%, contudo a disponibilidade 

de horários concentrou-se, basicamente, entre os horários de almoço. Constatou-se 

que, no geral, as salas do 1º pavimento foram mais reservadas, se comparado com 

os horários reservados para as salas do 2° pavimento, cerca de 80% e 67%, 

respectivamente, e a taxa de ocupação das salas por períodos prolongados, dias 

seguidos, caracterizando o uso desses espaços para algum projeto ou atividade 

específica, foi em torno de 20%.  Foi observado também que, usuários de outros 

edifícios da empresa, ou de outras unidades também fizeram reservas das salas, 

sendo esse percentual em torno de 6% e 3% respectivamente.  

 

 
Foto 54 – Sala de reunião após uso (copos, 

garrafas de café, cadeiras espalhadas) 

 
 

 
Foto 55 – Sala de reunião - vestígios de uso 
(caixa com copos de água, copos de café) 

 

Fonte: Autora (2020). 
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Segundo dados administrativos da empresa, a manutenção dos recursos 

existentes nessas salas é constante, sendo necessária a reposição e a manutenção 

de equipamentos em geral, além de existirem registros de uso inadequado dos 

recursos, resíduos deixados no local após o uso (Fotos 54 e 55), e de que as regras 

de agendamento não são cumpridas por alguns usuários.  A este respeito a empresa 

está promovendo uma série de ações, propostas a partir de grupos de trabalho 

específicos, visando melhorias e otimizações no uso e ocupação das salas. 

Quanto às áreas de impressão, essas estão distribuídas em seis locais nos 

primeiro e segundo pavimento e em um local no piso térreo, conforme situação do 

segundo semestre de 2020. Nessas áreas estão instaladas máquinas copiadoras com 

alta capacidade e velocidade para a geração de cópias e, também, máquinas menores 

que atendem a alguma demanda específica para determinadas áreas. Nota-se um 

acúmulo de papéis e cópias nesses locais, deixados pelos usuários e, embora existam 

armários para o armazenamento dos insumos, pacotes de papel acabam ficando pelo 

chão (Foto 56). Não foi observada a formação de grupos de pessoas que 

caracterizasse espera ou dificuldade na obtenção de cópias. 

 

Foto 56 – Área de impressão – caixas de papel 
no chão 

        

Foto 57 – Área de trabalho – troféus sobre 
armário 

        
                                          Fonte: Autora (2020). 

 

No que se refere ao arquivamento, o projeto previu armários médios, 

distribuídos pelas áreas de trabalho para a guarda de documentações do dia a dia e 
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arquivos deslizantes centrais destinados a documentos que não precisassem ser 

acessados rotineiramente. Nos primeiro e segundo pavimentos existem duas áreas 

de arquivos deslizantes que foram, proporcionalmente, divididos entre as equipes, de 

acordo com a quantidade de arquivamento que essas equipes tinham na situação 

anterior ao retrofit. Vale reforçar que durante o processo de reforma do edifício, as 

equipes foram alertadas de que a área total de arquivamento que seria disponibilizada 

após o retrofit, entre armários médios e espaço nos arquivos deslizantes, seria 

reduzida em 40%, o que significava que todos deveriam reduzir o material a ser 

arquivado, através de limpeza e descarte, digitalização ou envio dos documentos, que 

realmente necessitassem ser arquivados, para o arquivo externo disponibilizado pela 

empresa. Com o retrofit, as áreas adequaram-se às novas quantidades de armários 

disponibilizados, atualmente, observa-se algum material ou documentos espalhados, 

fora dos armários, contudo, são casos pontuais.  

Nota-se, ainda, que não foi prevista uma área ou local para guarda de troféus, 

visto que esses tipos de premiações são uma constante dentro do ramo de atividade 

da empresa, existem vários deles espalhados por sobre os armários das áreas de 

trabalho (Foto 57).      

Por fim, observa-se que algumas adequações poderiam ser realizadas no 

leiaute, visando possíveis melhorias no ambiente de trabalho e trazendo, 

consequentemente, uma melhora na produtividade dos usuários. Clements-Croome 

(2015) afirma que é comum dizer que a produtividade não pode ser mensurada, 

contudo, segundo o autor, alguns estudos demonstram sucesso nessa avaliação - 

Clements-Croome e Li59 (2000), Wargocki60 et al. (2006), Juniper, White e Bellamy61 

(2009), Satish et al. (201162, 201263) e que metodologias confiáveis indicam 

evidências para convencer  os clientes que edifícios mais adequados podem ajudar a 

 
59 CLEMENTS-CROOME, D. J., Li, B. Productivity and Indoor Environment. Proceedings […] 

Healthy Buildings Conference, University of Technology. Helsinki 1: 629–634. 2000. 
60 WARGOKI, P. et al. Indoor Climate and Productivity in Offices. REHVA Guidebook 6. 

Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning Associations (REHVA), Brussels, 
Belgium, 2006. 

61 JUNIPER, B. A.; WHITE, N.; BELLAMY, P. Assessing Employee Well-being – Is There 
Another Way? International Journal of Workplace Health Management, v. 2, ed. 3, p. 220–230, 
2009. 

62 SATISH, U. et al. Impact of CO2 on Human Decision Making and Productivity. Indoor Air 
Conference, Austin, TX, abstract 574, 2011. 7 

63 SATISH, U et al. Is CO2 an Indoor Air Pollutant? Direct Effects of Low-to-Moderate CO2 
Concentrations on Human Decision-Making Performance. Environmental Health Perspectives, n. 
120, p. 1671–1677, 2012. 
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melhorar o desempenho dos usuários, tendo em vista que 90% dos runnings costs – 

despesas relacionadas com a operação de um edifício comercial, corresponde aos 

salários dos funcionários. Fisk64 (1999) e Clements-Croome65 (2000) concluíram que 

o salário dos trabalhadores excede os custos de energia e manutenção, pelo menos, 

em 25 vezes, já para Evans et al66. (1998) o custo pode exceder até 40 vezes. Isso 

significa que pequenos ganhos na produtividade são suficientes para justificar o 

capital empregado nas melhorias ambientais (apud CLEMENTS-CROOME, 2015, 

p.170). Para Gensler67 (2013), um ambiente de trabalho com condições favoráveis 

tem o potencial de aumentar a produtividade dos seus usuários em cerca de 19% 

(apud GÖCER, Ö. et al., 2018, p.229) e, conforme publicação do Whole Building 

Design Guide68 (2012) – site voltado para informações técnicas e tecnologias 

integradas de design do edifício como um todo,  as pessoas são o recurso mais valioso 

e a maior despesa contínua de qualquer organização, os benefícios de custo a longo 

prazo de um ambiente de trabalho adequado devem ser levados em conta. Estratégias 

de design aumentam a satisfação do usuário e melhoram a eficácia individual e de 

grupo (apud RASHEED; BYRD, 2017, p. 615). Rasheed e Byrd (2017) afirmam que, 

as melhorias ambientais poderiam ser encaradas como um investimento e não uma 

despesa extra. 

 

7.3.6 Gerenciamento, operação e manutenção 
 

Entre os critérios vinculados ao gerenciamento, manutenção e operação, foram 

avaliados os seguintes itens: estanqueidade, manutenibilidade e durabilidade, 

limpeza, aspectos relacionados a rearranjos de leiaute, custos no uso/operação e 

sustentabilidade. 

 

 
64 FISK, W. J. Estimates of Potential Nationwide Productivity and Health Benefits from 

Better Indoor Environments: An Update. In: SPENGLER, J. D.; SAMET, J. M.; McCARTHY, J. F. 
Indoor Air Quality Handbook. New York: McGraw-Hill, 1999. 

65 CLEMENTS-CROOME, D. J. Computers and Health in the Workplace. Proceedings [...] 
Healthy Buildings, University of Technology. Helsinki 1: 119–124, 2000. 

66 EVANS, R. et al., The Long Term Costs of Owning and Using Buildings. Royal Academy 
of Engineering in London, 1998. 

67 GENSLER RESEARCH INSTITUTE. The 2013 U.S. Workplace Survey, Industry 
Findings: Government. Gensler, 2013. Disponível em: 
<https:www//.gensler.com/uploads/documents/390/file/RTFW_Government_131021.pdf>. 

68 WORLD BUILDING DESIGN GUIDE – WBDG. Productive Committee. 2013. Disponível 
em: <www. wbdg.org/design/productive.php>.3). 
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7.3.6.1 Estanqueidade 
 

No que se refere à estanqueidade, foram considerados os aspectos 

relacionados na norma técnica NBR 15575-1 (ABNT, 2021), que a exposição à 

umidade do solo e infiltração da água de chuva aceleram os mecanismos de 

deterioração e acarreta a perda das condições de higiene do ambiente construído, 

devendo-se prever ligações entre os diversos elementos da construção.  

Foram consideradas em checklist as observações relativas a possíveis 

infiltrações de origem externa e estanqueidade das vedações, conforme indicado no 

formulário de checklist abaixo (Figura 60). Observaram-se quatro pontos de infiltração 

de água no forro do segundo pavimento (Foto 58) e alguns pontos em paredes, 

próximos às janelas.  

 

Figura 60 - Formulário de checklist – estanqueidade 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Na Foto 59, pode-se notar uma infiltração de águas de chuvas na parede do 

hall do sanitário do primeiro pavimento. Nas áreas próximas aos átrios centrais, 

observam-se também infiltrações de água pluvial na ligação dos caixilhos de vidro 

com a estrutura do edifício (Foto 60), o que vem ocasionando danos no carpete (Foto 

61). 

Vale ressaltar que durante as obras do retrofit não foram executados serviços 

relativos à revisão das vedações entre os diferentes elementos da construção. Ações 

relacionadas à manutenção das estruturas envoltórias do edifício não fizeram parte 

do escopo de obra, o que acabou impactando no ambiente construído pós-obra. 
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Foto 58 – Infiltração de águas de chuvas no 
forro 

 

Foto 59 - Infiltração de águas de chuvas na 
parede 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

 

 

Foto 60 - Infiltração de águas de chuvas junto 
ao átrio 

 

Foto 61 - Danos devido às águas de chuvas 
no carpete 

 
Fonte: Autora (2020). 
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7.3.6.2 Durabilidade e manutenibilidade 
 

Conforme estabelecido na norma brasileira NBR 15575-1, a durabilidade de um 

produto se extingue quando ela deixa de atender às funções que lhe forem atribuídas, 

quer seja pela degradação que o conduz a um estado insatisfatório de desempenho, 

quer seja por obsolescência funcional (ABNT, 2021). A norma também indica que a 

vida útil de um produto depende do correto uso e operação, bem como da constância 

e efetividade das operações de limpeza e manutenção, onde os requisitos referentes 

à manutenibilidade devem existir de forma a manter a capacidade do edifício e de 

seus sistemas, permitir e favorecer as inspeções prediais, cumprindo-se, assim, com 

as orientações previstas no manual de uso, operação e manutenção do edifício. A 

importância de se manter um guia de operações e manutenção para que os requisitos 

iniciais de projeto e construção sejam mantidos, conduzindo e verificando, 

periodicamente, as performances dos sistemas também é destacada na norma 

técnica internacional da ASHRAE - Guideline 0 – The commissioning process 

(ASHRAE, 2019). 

 

Figura 61 – Vida útil dos sistemas – VUP, de uma edificação 

  

Fonte: Dados extraídos da NBR 15575-1 (ABNT, 2021). 

 

Os sistemas projetados para uma edificação devem apresentar durabilidade 

compatível com a vida útil de projeto preestabelecida em norma, conforme 

demonstrado em tabela acima (Figura 61).  

Analisando-se o edifício em estudo, sabe-se que a sua construção é do ano de 

1985 e que o processo de retrofit interno aconteceu, 30 anos mais tarde, em 2015. No 

processo de retrofit os sistemas relacionados à estrutura, cobertura, vedações 

externas, escadas de emergência e internas, jardins internos e instalações 

hidrossanitárias não foram substituídos, pelo fato de que esses receberam algum tipo 
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de manutenção preventiva, substituição ou reforma, em algum período anterior a esse 

processo. Contudo, toda a parte interna à estrutura do edifício foi substituída, como: 

sistema de ar-condicionado, forro, sistemas de chuveiros automáticos para combate 

a incêndio, piso elevado, vedações verticais internas e acabamentos em geral.  

As visitas técnicas realizadas não foram suficientes para uma análise detalhada 

dos sistemas estruturais, de vedação e de cobertura, aparentemente, não existem 

elementos estruturais danificados, as vedações externas, no geral, encontram-se em 

bom estado, porém, com algumas infiltrações próximas às janelas, conforme já 

sinalizado.  

 

Foto 62 - Sujidade no vidro de cobertura do átrio 

 
 

Foto 63 - Sujidade na escada de emergência 

 
 

Fonte: Autora (2020). 

 

 

Nota-se sujidade nos vidros de cobertura dos átrios (Foto 62), bem como nas 

escadas de emergência (Foto 63), o piso das escadas de emergência está desgastado 

em alguns pontos (Foto 64) e as instalações hidrossanitárias estão em bom estado de 

conservação (Foto 65). 
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Foto 64 - Escada de emergência 

 

Foto 65 - Sanitário feminino 

 
 

Fonte: Autora (2020). 

 

 

Quanto aos elementos adotados no retrofit, conforme indicado em checklist 

(Figura 62), observou-se que: o carpete não está desgastado, mas apresenta sujidade 

e manchas em vários locais, em especial, nas áreas próximas às áreas de impressão 

e átrios (Foto 66); o piso de uma das áreas de café apresenta reposição de peças e 

em padrão diferente ao adotado no retrofit (Foto 67); as vedações internas de gesso 

acartonado apresentam algumas quebras nas quinas; existem riscos e danos na 

pintura em vários locais (Foto 68); algumas placas de sinalização de extintores e 

hidrantes se desprenderam de seus suportes ou o próprio suporte quebrou ou se 

soltou da parede (Foto 69), e alguns coletores de lixo reciclado estão sem a tampa 

(Foto 70). No que se refere ao mobiliário: mesas, armários e biombos estão em bom 

estado de conservação, as cadeiras apresentam acúmulo de poeira e em algumas 

unidades nota-se alguns dispositivos danificados, em especial, os apoia-braços.  

Reitera-se que as instalações do piso térreo que foram danificadas pela 

enchente, que aconteceu em março de 2019, e que estavam desativadas nas datas 

das visitas técnicas, não foram consideradas nessa análise, somente, as áreas 

adjacentes em uso. 
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Figura 62 - Formulário de checklist – durabilidade e manutenibilidade 

 

Fonte: Autora (2020). 

 

Foto 66 – Manchas no carpete 

 

Foto 67 – Piso vinílico na área de café 

 
Fonte: Autora (2020). 
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Foto 68 – Divisórias de gesso acartonado 

 

Foto 69 – Placa extintor de incêndio solta 

 
  

Fonte: Autora (2020). 

 

Foto 70 – Coletor de lixo sem tampa 

 

Foto 71 – Guarda-chuvas sobre granito 

 
 

Fonte: Autora (2020). 

 

Em dias chuvosos, observa-se uma série de guarda-chuvas sobre os granitos 

ao redor dos átrios (Foto 71), não existe um local para guarda desses objetos ou, 
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eventualmente, algum tipo de embalador. Também não existe algum capacho próximo 

aos acessos aos pavimentos que pudesse auxiliar na retenção de água. Observou-

se, em visita realizada em dia de chuva, panos de limpeza colocados próximos aos 

acessos para que os usuários pudessem enxugar os seus sapatos.  

 

7.2.6.3 Limpeza 
 

Com o retrofit, os serviços de coleta de lixo foram centralizados, os recipientes 

de coleta seletiva destinados ao lixo comum, metal, plástico e vidro foram instalados 

nas áreas de café. Nas áreas de impressão foram disponibilizados um coletor de papel 

e um de lixo comum. Os usuários possuem em suas mesas de trabalho pequenas 

caixas de papelão para coleta de papéis e são responsáveis pelo descarte desses 

resíduos nos respectivos coletores existentes nas áreas comuns. Essa centralização 

facilitou os serviços de coleta diária, visto que, na situação anterior ao retrofit, cada 

gerência possuía o seu próprio kit de coletores em sua própria área. Em relação à 

limpeza das áreas comuns foi estabelecido um cronograma dos serviços de forma 

escalonada e em horários diferenciados. Nota-se que a higienização do carpete é o 

ponto mais complexo, existem várias manchas, principalmente nas áreas alaranjadas, 

provocadas por líquidos, ou resíduos das máquinas copiadoras e marcas de sapatos. 

O mobiliário e cadeiras das áreas de trabalho não fazem parte do escopo dos serviços 

de limpeza, sendo os usuários responsáveis pela higienização desses itens quando 

necessário. 

 

7.3.6.4 Rearranjos de leiaute 
 

Os rearranjos de leiaute, segundo a premissa de projeto, não deveriam mais 

acontecer após o retrofit, conforme já mencionado anteriormente, contudo, verificou-

se que novas necessidades surgiram ao longo do tempo, sendo necessárias algumas 

adequações no mobiliário e até mesmo, alterações maiores, envolvendo, forro, 

iluminação, desmontagem de vedações em gesso acartonado e de divisórias piso-

teto.  

Como o projeto não previa futuras alterações, os elementos construtivos não 

foram projetados de forma flexível, os rearranjos, quando acontecem, são 

relativamente complexos e onerosos, pois envolvem a adequação de vários sistemas 
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e, em alguns casos, chega a desconfigurar o leiaute original. A movimentação do 

mobiliário requer o acionamento de equipe externa para a desmontagem e 

remontagem dos respectivos postos e até mesmo a aquisição de itens 

complementares, dependendo do rearranjo de leiaute. Os postos são constituídos por 

vários componentes e, quando desmontados, requerem uma guarda criteriosa dos 

itens para que possam ser reaproveitados em alguma necessidade posterior.  

  No que se refere à infraestrutura que alimenta os postos de trabalho - pontos 

de força e rede, existe a necessidade de adequação do cabeamento, mesmo em 

adequações mínimas. Existe um sistema de wireless instalado que atende de forma 

satisfatória, porém, ainda se faz uso da rede cabeada. Com o retrofit o sistema de 

telefonia que antes era de forma analógica passou a ser digital, fato esse que facilitou 

a movimentação dos usuários entre mesas de trabalho, bastando desligar e religar o 

seu aparelho de telefone em uma nova posição. 

 Além disso, com a pandemia do Corona vírus, a maioria dos usuários 

passaram a exercerem as suas atividades de forma remota e os colaboradores que 

ainda tinham desktops tiveram os seus equipamentos substituídos por notebooks, 

bem como novas formas de conexão foram estabelecidas pela empresa. 

 

7.3.6.5 Custos de manutenção e sustentabilidade 
 

O projeto de retrofit buscou a redução de custos de manutenção e operação no 

pós-obra, porém, sem foco em certificações sustentáveis. O principal item foi a 

instalação da iluminação em LED, seguido da substituição do antigo sistema de ar-

condicionado, que atendia, simultaneamente, os três pavimentos por um novo sistema 

setorizado, com máquinas mais modernas e com menor consumo energético. 

Segundo dados administrativos, as movimentações e adequações de leiaute 

aconteceram em um número bem menor, se comparado com anos anteriores ao 

retrofit, além disso, buscou-se a otimização do uso de papéis, com a centralização 

dos recursos de impressão, porém, não foi possível a obtenção de dados referentes 

a esse consumo.  
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7.4 QUADROS-SÍNTESE DE DIAGNÓSTICOS E DE 
RECOMENDAÇÕES (QDR) 

 

Por meio do cruzamento dos resultados obtidos, referentes à percepção e à 

satisfação dos usuários e às avaliações do pesquisador, apontamentos foram gerados 

e lançados em Quadros-Síntese de Diagnósticos e de Recomendações (QDR), 

baseados nos conceitos e exemplos desenvolvidos por outros pesquisadores de APO 

(ONO et al, 2018; RHEINGANTZ et al, 2009) e adaptados a esse estudo. Ao todo 

foram elaborados nove quadros, seguindo os critérios de análise estabelecidos 

baseados nos conceitos de desempenho e servibilidade: 

a) Quadro 1 – Segurança I, envolvendo os aspectos relacionados à segurança 

contra incêndio (Quadro 33); 

b) Quadro 2 – Segurança II, envolvendo os aspectos relacionados à segurança 

no uso e ocupação e patrimonial (Quadro 34); 

c) Quadro 3 – Conforto, envolvendo os aspectos relacionados ao conforto 

acústico, lumínico, higrotérmico e qualidade do ar (Quadro 35); 

d) Quadro 4 – Acessibilidade I, envolvendo os aspectos relacionados ao entorno 

do edifício e circulações internas (Quadro 36);  

e) Quadro 5 – Acessibilidade II, envolvendo os aspectos relacionados aos 

sanitários e elevador (Quadro 37); 

f) Quadro 6 – Ergonomia, envolvendo os aspectos relacionados ao mobiliário - 

mesas de trabalho e de reuniões, armários, gavetas, cadeiras de trabalho e de 

diálogo e acessórios ergonômicos (Quadro 38));  

g) Quadro 7 – Configuração de leiaute – I, envolvendo os aspectos relacionados 

ao leiaute implantado, localização do posto de trabalho no pavimento, tipos de 

ambientes, representatividade, biofilia, decoração e sinalização de áreas 

(Quadro 39);  

h) Quadro 8 – Configuração de leiaute II, envolvendo os aspectos relacionados às 

áreas de apoio, como: café, reuniões, impressão e arquivamento (Quadro 40); 

i) Quadro 9 – Gerenciamento, operação e manutenção, envolvendo os aspectos 

relacionados à estanqueidade, durabilidade, manutenibilidade, limpeza, 

rearranjos de leiaute e custos operacionais (Quadro 41). 
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Vale salientar que, as informações utilizadas para a produção dos quadros 

foram coletadas no período entre março e setembro de 2020, a sistematização dessas 

informações aconteceu entre fevereiro e julho de 2021, a montagem do quadro deu-

se em agosto de 2021. Além disso, os critérios utilizados para se chegar aos 

resultados não foram tratamentos estatísticos, mas sim, uma forma estabelecida para 

a visualização dos dados. 

Os instrumentos que embasaram as análises do ponto de vista do especialista 

foram: visitas técnicas, registros fotográficos, documentações técnicas, referências 

normativas e checklists). 

Ao todo foram analisados 176 itens e subitens (16 sobre segurança contra 

incêndios, 12 sobre segurança no uso e ocupação, 4 sobre segurança patrimonial, 8 

sobre conforto, 62 sobre acessibilidade, 34 sobre ergonomia, 23 sobre configurações 

de leiaute e 17 sobre gerenciamento, operação e manutenção). Para cada item foram 

sinalizados os critérios correlacionados e o pavimento onde foi identificado. Uma 

pontuação foi atribuída para cada item e por instrumento aplicado, baseadas nos 

resultados das entrevistas e questionário e nos levantamentos feitos pelo especialista, 

considerando-se: 

a) o valor (-2) para os itens que não atendiam o estabelecido em normas 

pertinentes, comprometendo a saúde/ou a segurança dos usuários, com perda 

de desempenho na sua funcionalidade, com alto custo de manutenção, ou que 

apresentaram satisfação dos usuários abaixo de 20%; 

b) o valor (-1) para os itens que não atendiam o estabelecido em normas vigentes, 

mas que não comprometiam a saúde e/ou a segurança dos usuários, com 

perda parcial de desempenho e pouco impacto na sua funcionalidade, ou que 

apresentaram satisfação dos usuários entre 21% e 44%; 

c) o valor (0) para os itens que atendiam ao estabelecido em normas, com índices 

regulares de desempenho, ou que apresentaram satisfação dos usuários entre 

45% e 55%; 

d) o valor (1) para os itens que atenderam ao estabelecido em normas vigentes, 

com bons índices de desempenho, ou que apresentaram satisfação dos 

usuários entre 56% e 79%; 

e) o valor (2) para os itens que atenderam ao estabelecido em normas vigentes, 

com ótimos índices de desempenho, ou que apresentaram satisfação dos 

usuários acima dos 80%. 
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Após atribuídas as respectivas pontuações para cada item e instrumento, 

estabeleceu-se como conclusivo o valor de pontuação com maior frequência. Nos 

poucos casos onde não houve a prevalência de uma pontuação, considerou-se a 

avaliação do especialista/pesquisador como critério de desempate, visto basear-se 

em referências normativas. Correlacionou-se, também, à essa pontuação, as ações 

recomendadas: 

a)           pontuação (-2), sugeriu-se considerar melhorias imediatas; 

b)           pontuação (-1), sugeriu-se considerar melhorias a curto prazo; 

c)           pontuação (0), sugeriu-se considerar estudos para possíveis melhorias 

de desempenho; 

d)           pontuação (1), sugeriu-se manter a solução implantada, considerando-

se possíveis revisões periódicas; 

e)           pontuação (2), sugeriu-se manter a solução implantada, considerando-

se possíveis revisões periódicas. 

 

Completando o quadro, para cada item foi feita uma breve descrição da situação 

encontrada e alguma recomendação sobre as possíveis ações que poderiam ser 

tomadas. A seguir estão apresentados os QDR’s produzidos (Quadros 33 a 41). 
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Quadro 33 - QDR Segurança I 

 
Fonte: Autora (2021). 

Critérios vinculados ao suporte físico oferecido pelo edifício para o desenvolvimento laboral - Segurança - I (Contra incêndio ) 1/9

 X  X  X  X NA NA NA 2 2
Sistema instalado e distribuído homogeneamente pelos pavimentos e 

salas fechadas.
Considerar manter o sistema com revisões periódicas.

X  X  X  X NA NA NA 2 2
Extintores distribuídos estrategicamente nos três pavimentos, todos 

em bom estado de conservação.

Considerar manter os equipamentos e sua distribuição nos 

pavimentos com revisões periódicas.

X  X  X  X NA NA NA 2 2
Hidrantes instalados dentro das distâncias admissíveis e todos em 

bom estado de conservação.
Considerar manter o sistema de hidrantes com revisões periódicas.

X  X  X  X NA NA NA 2 2
Sistema instalado e interligado com a Central de Segurança da 

própria empresa.
Considerar manter o sistema de alarme com revisões periódicas.

X  X  X  X NA NA NA 2 2 Iluminação instalada de acordo com normas pertinentes.
Considerar manter o sistema de iluminação, prever serviços de 

manutenção relacionados dentro de um plano estabelecido.

X NA NA NA 1 1 Não há acúmulo de materiais nos pavimentos. Consider manter a guarda de materiais nos armários e arquivos.

X  X  X  X NA NA 0 1 1

Todos os materiais de acabamento estão dentro das classificações 

de segurança estabelecidos pelas normas. O carpete foi apontado 

como um material com certa inflamibilidade, mesmo estando em 

conformidade com os critérios estabelecidos em norma, segundo o 

depoimento de um dos gestores esse item mereceria ser reavaliado 

em situações futuras.

Em futuras intervenções, analisar a viabilidade da continuidade de 

especificação do carpete ou substituição por outro material de 

acabamento para o piso.

X X NA NA 0 0 0

Primeiro e segundo pavimentos não são compartimentados. 

Pavimento térreo apresenta uma configuração diferenciada com áreas 

mais segregadas.

Analisar em futuras intervenções de leiaute a possibilidade de 

compartimentar os pavimentos.

NA NA 0 0 0
Não existe sistema de monitoramento, como: detecção de gás, 

fumaça ou câmeras.

Analisar a possibilidade de instalação de algum sistema de 

monitoramento, visando uma proteção preventiva complementar.

10.1 SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA  X  X  X  X  X NA NA NA 2 2
Todas as portas instaladas nas saídas das rotas de fuga, abrem no 

sentido de fuga e não possuem travamento.

10.2 QUANTIDADE  X  X  X  X  X NA NA NA 2 2
Quantidade de saídas estão em conformidade com as normas 

pertinentes.

10.3 DIMENSIONAMENTO X X  X  X  X NA NA NA 2 2
Dimensionamento das rotas em conformidade com normas 

pertinentes.

11.1 PORTA CORTA-FOGO  X  X  X  X  X NA NA NA 2 2

Todas as saídas junto às escadas de emergência são dotadas de 

porta corta-fogo e barras anti-pânico. Todas em bom estado de 

conservação.

Considerar a manutenção das portas corta-fogo e barras anti-pânico 

com revisões periódicas.

11.2 CORRIMÃO CONTÍNUO  X  X NA NA NA -2 -2 As escadas de emergência não possuem corrimão contínuo.
Considerar a substituição do corrimão atual, por um corrimão contínuo 

e em dupla altura.

12.1 ROTA DE FUGA X X  X  X  X NA NA NA 2 2
Sinalização das rotas de fuga instaladas em conformidade com as 

normas pertinentes e em bom estado de conservação.

Considerar manter a sinalização das rotas de fuga com revisões 

periódicas.

12.2 EQUIPAMENTOS X X  X  X  X NA NA NA -2 -2
Algumas placas de sinalização dos equipamentos (extintores e 

hidrantes) se desprenderam das paredes ou dos seus suportes.

Reinstalar placas soltas, revisar a instalação em geral e prever 

revisões periódicas.

(*) Instrumentos que embasaram as análises: visitas técnicas, registros fotográficos, documentações técnicas, referências normativas e checklists . NA = Não avaliado ou Não Mencionado Coleta das informações: entre março e setembro/2020.
(**) Para a definição do valor com maior frequência, nos casos onde não houve a prevalência de uma pontuação, considerou-se um peso maior para a pontuação atribuída pelo especialista, visto basear-se em referências normativas. Sistematização das informações: entre  fevereiro e julho/2021.

Produção QDR: agosto/2021.

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA: AÇÃO RECOMENDADA:

 Não atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes. Compromete saúde e/ou segurança dos usuários. Perda de desempenho com impacto

 na funcionalidade e alto custo de manutenção. Satisfação dos usuários abaixo de 20%. 

 Não atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes. Não compromete saúde e/ou segurança dos usuários. Perda parcial de desempenho 

 com pouco impacto na funcionalidade. Satisfação dos usuários entre 21% e 44%. 

Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com índices regulares de desempenho.

 Satisfação dos usuários entre 45% e 55%.

 Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com bons índices de desempenho. 

 Satisfação dos usuários entre 56% e 79%. 

Satisfação dos usuários acima de 80%.

0
Considerar estudos para possíveis melhorias de desempenho (Pontuação 0). 

1
Considerar manter a solução implantada, prevendo revisões periódicas (Pontuação 1).

2
Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com ótimos índices de desempenho. Considerar manter a solução implantada, com revisões periódicas (Pontuação 2).

LEGENDAS:

-2
Considerar melhorias imediatas (Pontuação -2).

-1
Considerar melhorias planejadas, a curto prazo (Pontuação -1).

Manter as atuais rotas de fuga com manutenção e revisões periódicas 

das portas.
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Quadro 34 – QDR Segurança II 

 
Fonte: Autora (2021). 

Critérios vinculados ao suporte físico oferecido pelo edifício para o desenvolvimento laboral - Segurança - II (Uso e Ocupação, Patrimonial) 2/9

13.1 COBERTURA  X NA NA NA 1 1

13.2 CAIXAS D'ÁGUA  X NA NA NA 1 1

13.3 CASA DE MÁQUINAS ELEVADOR  X NA NA NA 1 1

 X  X  X NA NA NA 1 1

Salas de infraestrutura de redes e quadros de força 

trancados, chaves aos cuidados das equipes técnicas. As 

salas de máquinas do ar condicionado não ficam 

trancadas, existe aviso de segurança (acesso restrito) e 

portas de acesso são ocultadas por painéis. 

15.1 ÁREAS DE TRABALHO X X  X  X  X NA NA NA 1 1

15.2 ÁREAS COMUNS X X  X  X  X NA NA NA 1 1

15.3 ESCADAS X X  X  X  X NA NA NA -2 -2
Revestimento dos pisos das escadas de emergência 

irregular em alguns locais.
Considerar a possibilidade de regularização do piso.

16.1 ÁREAS DE TRABALHO X X  X  X  X NA NA NA 1 1
Áreas de trabalho com carpete, não caracteriza risco de 

queda por escorregamento.

Considerar manter a instalação de piso, nas áreas de 

trabalho, que não caracterizem risco de queda por 

escorregamento.

16.2 ÁREAS DE CAFÉ X X  X  X  X NA NA NA 1 1
Instalação de piso vinílico, não caracteriza risco de queda 

por escorregamento.

Considerar manter a instalação de piso, nas áreas de 

café, de forma que não caracterizem risco de queda por 

escorregamento.

16.3 ESCADAS X X  X  X  X NA NA NA -2 -2

Piso emborrachado nos degraus e patamares da escada. 

Interligação das escadas aos halls com piso em granito e 

faixas antiderrapantes que estão desgastadas pelo uso.

Considerar a possibilidade de uma manutenção imediata 

desses elementos e serviços de manutenção períódicos, 

dentro de um plano pré-estabelecido.

X X  X  X  X NA NA NA -2 -2

Guarda-corpo do hall do 2º pavimento com altura menor ao 

estabelecido em norma. Guarda-corpo da escada de um 

dos átrios em não conformidade com normas pertinentes.

Considerar adaptação ou substituição dos guarda-corpos 

de forma a atender às normas pertinentes.

NA NA NA 1 1
Não foram identificados elementos cortantes ou 

perfurantes.

Manter a instalação de sistemas construtivos e mobiliário, 

em geral, sem elementos cortantes ou perfurantes.

X NA -2 NA -2 -2
Sistema de controle de acesso não foi implantado no 

retrofit .

Considerar a implantação de um controle de acesso aos 

pavimentos.

20.1 BENS PESSOAIS X  X  X  X NA NA 1 1 1

20.2 BENS ORGANIZACIONAIS X X X X NA NA 1 1 1

X X NA NA -2 -2 -2

Foi criado um plano de ações com equipes treinadas para 

ações emergenciais, vistorias mensais estão sendo feitas 

nos piscinões existentes na região, próximos ao seu 

parque.

Considerar manter o plano de ações visando minimizar ou 

eliminar os riscos de danos causados por situações de 

enchentes na região. 

(*) Instrumentos que embasaram as análises: visitas técnicas, registros fotográficos, documentações técnicas, referências normativas e checklists . NA = Não avaliado ou Não Mencionado Coleta das informações: entre março e setembro/2020.
(**) Para a definição do valor com maior frequência, nos casos onde não houve a prevalência de uma pontuação, considerou-se um peso maior para a pontuação atribuída pelo especialista, visto basear-se em referências normativas. Sistematização das informações: entre  fevereiro e julho/2021.

Produção QDR: agosto/2021.

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A PARTIR DOS RESULTADOS ENCONTRADOS NOS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS APLICADOS: AÇÃO RECOMENDADA:

 Não atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes. Compromete saúde e/ou segurança dos usuários. Perda de desempenho com impacto na funcionalidade

 e alto custo de manutenção. Satisfação dos usuários abaixo de 20%.

 Não atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes. Não compromete saúde e/ou segurança dos usuários. Perda parcial de desempenho com pouco impacto

 na funcionalidade. Satisfação dos usuários entre 21% e 44%.

Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com índices regulares de desempenho.

 Satisfação dos usuários entre 45% e 55%.

 Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com bons índices de desempenho. 

 Satisfação dos usuários entre  56% e 79%.

Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com ótimos índices de desempenho. 

Satisfação dos usuários acima de 80%.

0

1

2

Considerar estudos para possíveis melhorias de desempenho (Pontuação 0).

Considerar manter a solução implantada, com revisões periódicas (Pontuação 1).

Considerar manter a solução implantada, com revisões periódicas (Pontuação 2).

-2
Considerar melhorias imediatas (Pontuação -2).

-1
Considerar melhorias planejadas, a curto prazo (Pontuação -1).

LEGENDAS:
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Arquivos, armários e gavetas com chave. Salas fechadas 

para diretores e vice-presidente. Cadeados para 

equipamentos. Rondas noturnas.

Considerar manter os recursos e ações das equipes de 

segurança patrimonial.

O acesso à cobertura, caixas d'água e casa de máquinas 

do elevador se dá por dentro da casa de máquinas do 

sistema de ar condicionado, sendo esse acesso trancado e 

com as chaves aos cuidados das equipes de manutenção e 

segurança patrimonial.
Considerar manter acessos controlados e chaves aos 

cuidados das equipes especializadas.

14. ACESSO RESTRITO A LOCAIS DE INFRAESTRUTURA

Pisos sem irregularidades

Considerar manter as condições de regularidade dos 

pisos e serviços de manutenção relacionados dentro de 

um plano pré- estabelecido.

17. GUARDA-CORPO DE ESCADAS

18. ELEMENTOS COM PONTAS CORTANTES OU PERFURANTES
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Quadro 35 – QDR Conforto 

 

Fonte: Autora (2021). 

Critérios vinculados ao suporte físico oferecido pelo edifício para o desenvolvimento laboral - Conforto 3/9
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 X  X  X  X -2 -1 NA -1 -1

Medições relacionadas ao nível de ruído dentro dos ambientes não 

puderam ser efetivadas durante o período de pesquisa. Índices 

apontados em dosimetrias, realizadas em períodos anteriores à 

pesquisa, demonstram valores em conformidade com parâmetros 

estabelecidos na norma relacionada aos aspectos de segurança 

ocupacional. Comparando-se os valores apontados nas dosimetrias 

e os valores de referência para ambientes internos observa-se 

valores mais elevados aos estabelecidos em normas pertinentes.

Considerar a realização de medições de ruído, no período pós-

pandemia, para uma avaliação efetiva. Em futuras intervenções de 

leiaute considerar soluções que possam contribuir na redução de 

níveis acústicos.

X X  X  X  X 1 1 2 2 2
Iluminação artificial uniformemente distribuída e com índices de 

iluminamento acima do estabelecido em normas.

X  X  X  X 0 NA NA 1 1
Luminárias instaladas possuem aletas que diminuem a refletância 

das lâmpadas e evitam o reflexo de luz na tela dos equipamentos.

25.1 POSTOS DE TRABALHO PRÓXIMOS ÀS 

JANELAS
X  X  X  X -1 NA NA -1 -1

Reflexo de luz solar intenso em determinados locais e horários, 

persianas amenizam o desconforto. Controle das persianas é 

manual e feito pelos próprios usuários.

25.2 POSTOS DE TRABALHO PRÓXIMOS À 

CIRCULAÇÃO CENTRAL
X  X  X  X 1 NA NA 1 1

Reflexo da luz solar não é intenso na região dos postos de trabalho 

que ficam na circulação central.

X X X X 0 -1 1 1 1

Sistema de ar condicionado atende as especificações 

estabelecidas em normas pertinentes, bem com existe um plano de 

manutenção e revisão periódica do sistema. O sistema instalado 

não dispõe de aquecimento e atende a configuração de leiaute 

proposta no projeto de retrofit , considerando salas fechadas, 

somente, nas laterais e centro do pavimento.

Manter solução implantada com revisões periódicas para o sistema. 

Considerar que alterações nas configurações de leiaute, com 

construção de salas fechadas ou paredes nas atuais áreas abertas, 

poderão comprometer a eficiência do sistema. Considerar as 

diferenças de percepção de temperatura entre os usuários 

femininos e masculinos com atendimentos pontuais, visto a 

dificuldade em alcançar a satisfação plena de todos os usuários. 

X X X X NA NA NA 1 1

Índices de umidade estão dentro do estabelecido em normas 

pertinentes. Existe um plano de manutenção e revisão periódica do 

sistema.

Considerar manter revisões e manutenções do sistema.
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X X X X NA NA NA 1 1

Qualidade do ar dentro dos parâmetros estabelecidos em normas 

pertinentes, conforme medições realizadas periodicamente. Existe 

um plano de manutenção e revisão periódica da qualidade do ar.

Considerar manter revisões e manutenções do sistema.

(*) Instrumentos que embasaram as análises: visitas técnicas, registros fotográficos, documentações técnicas, referências normativas e checklists . NA = Não Avaliado ou Não Mencionado Coleta das informações: entre março e setembro/2020.

(**) Para a definição do valor com maior frequência, nos casos onde não houve a prevalência de uma pontuação, considerou-se um peso maior para a pontuação atribuída pelo especialista, visto basear-se em referências normativas. Sistematização das informações: entre  fevereiro e julho/2021.

Produção QDR: agosto/2021.

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A PARTIR DOS RESULTADOS ENCONTRADOS NOS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS APLICADOS: AÇÃO RECOMENDADA:

 Não atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes. Compromete saúde e/ou segurança dos usuários. Perda de desempenho com impacto na funcionalidade

 e alto custo de manutenção. Satisfação dos usuários abaixo de 20%.

 Não atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes. Não compromete saúde e/ou segurança dos usuários. Perda parcial de desempenho com pouco impacto

 na funcionalidade. Satisfação dos usuários entre 21% e 44%.

Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes.

 Satisfação dos usuários entre 45% e 55%.

 Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com bons índices de desempenho. 

 Satisfação dos usuários entre  56% e 79%.

Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com ótimos índices de desempenho. 

Satisfação dos usuários acima de 80%.
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26. TEMPERATURA

Manter sistema de iluminação interna e prever manutenção 

periódica conforme um plano de manutenção pré-estabelecido. 

Considerar estudos sobre automação e controle de iluminação 

externa e interna, que poderiam melhorar o desempenho do sistema 

de ar condicionado, reduzir despesas com energia elétrica e, 

consequentemente, beneficiar os usuários.
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LEGENDAS:

2

-2
Considerar melhorias imediatas (Pontuação -2).

-1
Considerar melhorias planejadas, a curto prazo (Pontuação -1). 

0
Considerar estudos para possíveis melhorias de desempenho (Pontuação 0). 

1
Considerar manter a solução implantada (Pontuação 1). 

Considerar manter a solução implantada (Pontuação 2). 
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Quadro 36 – QDR Acessibilidade I 

 
Fonte: Autora (2021). 

Critérios vinculados ao suporte físico oferecido pelo edifício para o desenvolvimento laboral - Acessibilidade I 4/9

29.1 REGULARIDADE  X  X  X NA NA NA 1 1
Calçadas, no entorno do edifício, regulares e em bom estado de 

conservação.

Considerar manter a regularidade das calçadas e o bom estado de 

conservação das mesmas.

29.2 DIMENSÕES X  X NA NA NA 1 1 Largura das calçadas dentro do estabelecido em normas pertinentes. Considerar manter as dimensões das calçadas.

29.3 PISO TÁTIL X NA NA NA -1 -1 Não existe piso tátil direcional e de alerta de mudança de plano.
Considerar a instalação de pisos táteis conforme o estabelecido em 

norma.

29.4 GUIAS REBAIXADAS X  X NA NA NA -1 -1

Existem cinco guias rebaixadas nas calçadas no entorno do edifício, 

apenas a guia lateral esquerda - calçada da fachada principal, não 

possui pintura de demarcação.

Considerar efetivar a sinalização devida na guia faltante e efetivar 

revisões periódicas para manutenção.

30.1 DIMENSÕES X  X NA NA NA 1 1
Vaga existente e demarcada, situada na parte posterior do edifício, 

com espaço adicional para circulação e vinculada à rota acessível.

Considerar manter vaga e demarcação em bom estado de 

conservação.

30.2 QUANTIDADE X NA NA NA -1 -1 Existe uma vaga destinada às pessoas com necessidade especiais.
Considerar a criação de mais uma vaga para PNE, se enquadrando 

no percentual estabelecido em resolução do CONTRAN.

31.1 DIMENSÕES X X  X  X  X NA NA NA 1 1
As dimensões das circulações estão em conformidade com norma 

pertinente.

31.2 DESOBSTRUÇÃO X X X X X NA NA NA 1 1 Todas as circulações estão desobstruídas.

31.3 PISO TÁTIL X NA NA NA -1 -1 Não existe piso tátil direcional e de alerta de mudança de plano.
Considerar a instalação de piso tátil conforme estabelecido em 

norma.

32.1 LARGURA  X  X NA NA NA 1 1 Largura em conformidade com norma vigente.

32.2 INCLINAÇÃO  X  X NA NA NA -1 -1 Inclinação acima do estabelecido em norma vigente.

32.3 CORRIMÃO X  X NA NA NA -1 -1
Corrimão em não conformidade com o estabelecido em norma 

vigente.

32.4 PISO TÁTIL  X NA NA NA -1 -1 Não existe piso tátil direcional e de alerta de mudança de plano.

32.5 GUIA DE BALIZAMENTO  X X NA NA NA 1 1 Guia de balizamento em conformidade com norma vigente.

33.1 LARGURA X  X NA NA NA 1 1 Largura em conformidade com norma vigente.

33.2 INCLINAÇÃO X  X NA NA NA 1 1 Inclinação abaixo do estabelecido em norma vigente.

33.3 CORRIMÃO CONTINUO COM ALTURA DUPLA X NA NA NA -1 -1 Não existe corrimão.

33.4 PISO TÁTIL X NA NA NA -1 -1
Piso tátil direcional e de alerta de mudança de plano não compatíveis 

com normas vigentes.

33.5 GUIA DE BALIZAMENTO X  X NA NA NA 1 1 Guia de balizamento em conformidade com norma vigente.

34.1 DIMENSÕES X  X  X  X NA NA NA 1 1 Todas as escadas possuem largura e patamares superiores a 1,20m. Considerar manter os recursos.

34.2 CORRIMÃO CONTÍNUO COM ALTURA DUPLA X  X  X  X NA NA NA -2 -2

Os corrimãos das escadas internas e das saídas de emergência não 

são contínuos, não possuem altura dupla e prolongamento nas suas 

extremidades. Na escada de um dos átrios não existe um corrimão do 

lado interno e do lado externo o  guarda-corpo é utilizado como 

corrimão.

Considerar a viabilidade de instalação de corrimãos em 

conformidade com norma vigente.

34.3 PISO TÁTIL X NA NA NA -1 -1 Não existe piso tátil direcional e de alerta de mudança de plano.
Considerar a instalação de piso tátil conforme o estabelecido em 

norma.

35.1 DIMENSÕES X  X  X  X NA NA NA 1 1 Dimensões dos degraus de acordo com o estabelecido em normas. Considerar manter os recursos.

35.2 SINALIZAÇÃO X NA NA NA -1 -1
Os degraus não são sinalizados em cor constrastante nas suas 

bordas. 

Considerar instalar a sinalização nos degraus, conforme o 

estabelecido em norma vigente.

(*) Instrumentos que embasaram as análises: visitas técnicas, registros fotográficos, documentações técnicas, referências normativas e checklists . NA = Não Avaliado ou Não Mencionado Coleta das informações: entre março e setembro/2020.
(**) Para a definição do valor com maior frequência, nos casos onde não houve a prevalência de uma pontuação, considerou-se um peso maior para a pontuação atribuída pelo especialista, visto basear-se em referências normativas. Sistematização das informações: entre  fevereiro e julho/2021.

Produção QDR: agosto/2021.

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA, A PARTIR DOS RESULTADOS ENCONTRADOS NOS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS APLICADOS: AÇÃO RECOMENDADA:

 Não atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes. Compromete saúde e/ou segurança dos usuários. Perda de desempenho com impacto

 na funcionalidade e alto custo de manutenção. Satisfação dos usuários abaixo de 20%. 

 Não atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes. Não compromete saúde e/ou segurança dos usuários. Perda parcial de desempenho 

 com pouco impacto na funcionalidade. Satisfação dos usuários entre 21% e 44%. 

Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com índices regulares de desempenho.

 Satisfação dos usuários entre 45% e 55%.

 Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com bons índices de desempenho. 

 Satisfação dos usuários entre 56% e 79%. 

Satisfação dos usuários acima de 80%.

0
Considerar estudos para possíveis melhorias de desempenho (Pontuação 0). 

1
Considerar manter a solução implantada, com revisões periódicas (Pontuação 1).

2
Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com ótimos índices de desempenho. Considerar manter a solução implantada, com revisões periódicas (Pontuação 2).

LEGENDAS:

-2
Considerar melhorias imediatas (Pontuação -2). 

-1
Considerar melhorias planejadas, a curto prazo (Pontuação -1).
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29. CALÇADAS

31. CIRCULAÇÕES INTERNAS

Considerar manter a larguras das circulações e a não obstrução das 

mesmas.

32. RAMPAS - FACHADA PRINCIPAL

As rampas foram construídas na década de 90 e suas características 

construtivas não são compatíveis com o estabelecido em norma 

vigente. Considerar a viabilidade de efetivação das adequações 

necessárias para compatibilização com norma vigente.

33. RAMPA - FACHADA POSTERIOR

A rampa foi construída na década de 90 e suas características 

construtivas não são compatíveis com o estabelecido em norma 

vigente. Considerar a viabilidade de efetivação das adequações 

necessárias para compatibilização com norma vigente.
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Quadro 37 – QDR Acessibilidade II 

 

Fonte: Autora (2021). 

Critérios vinculados ao suporte físico oferecido pelo edifício para o desenvolvimento laboral - Acessibilidade II 5/9

36.1 ROTA ACESSÍVEL  X  X  X  X  X NA NA NA 1 1 Sanitários em rotas acessíveis.

36.2 ENTRADA INDEPENDENTE X X  X  X  X NA NA NA 1 1 Todos com entrada independente.

36.3 PORTA ABRE PARA FORA X X  X  X  X NA NA NA 1 1 Portas abrem para fora.

36.4 DIMENSÕES MÍNIMAS X X X  X  X  X NA NA NA 1 1 Dimensões enquadram-se nas regras estabelecidas para ambientes existentes e reformados.

36.5 ÁREA DE APROXIMAÇÃO E TRANSFERÊNCIA X X  X  X  X NA NA NA 1 1 Possuem área de aproximação e transferência de acordo com o estabelecido em norma.

36.6 INEXISTÊNCIA DE DESNÍVEIS X X X X X NA NA NA 1 1 Não existem desníveis.

36.7 MAÇANETA TIPO ALAVANCA X X  X  X  X NA NA NA 1 1 Todos possuem maçaneta tipo alavanca.

36.8 TORNEIRA TIPO ALAVANCA X X  X  X  X NA NA NA -1 -1 As torneiras não são do tipo alavanca.

36.9 VASO SANITÁRIO X X X X X NA NA NA -1 -1 Vaso sanitário é do tipo com abertura frontal.

36.10 LAVATÓRIO X X X X X NA NA NA 1 1 Lavatório com coluna suspensa

36.11 BARRAS DE APOIO X X X X X NA NA NA -1 -1
Barras de apoio não atendem o estabelecido em norma vigente, falta barra vertical próxima ao vaso sanitário e 

existe barra contínua em torno do lavatório.

36.12 DISPOSITIVO COMUNICAÇÃO  X NA NA NA -1 -1 Não possuem dispositivo de comunicação.

37.1 ROTA ACESSÍVEL  X  X  X NA NA NA 1 1 Sanitário em rota acessível.

37.2 ENTRADA INDEPENDENTE X X  X NA NA NA 1 1 Possui entrada independente.

37.3 PORTA ABRE PARA FORA X X X NA NA NA 1 1 Porta abre para fora.

37.4 DIMENSÕES MÍNIMAS X X X  X NA NA NA 1 1 Dimensões de acordo com o estabelecido em norma.

37.5 APROXIMAÇÃO E TRANSFERÊNCIA X X  X NA NA NA 1 1 Possuem área de aproximação e transferência de acordo com o estabelecido em norma.

37.6 INEXISTÊNCIA DE DESNÍVEIS X X  X NA NA NA 1 1 Não existem desníveis.

37.7 MAÇANETA TIPO ALAVANCA X X  X NA NA NA 1 1 Possui maçaneta tipo alavanca.

37.8 VASO SANITÁRIO X X  X NA NA NA 1 1 Vaso sanitário de acordo com normas

37.9 LAVATÓRIO X X  X NA NA NA 1 1 Lavatório com coluna suspensa

37.10 BARRAS DE APOIO X X  X NA NA NA -1 -1
Barras de apoio não atendem o estabelecido em norma vigente, falta barra vertical próxima ao vaso sanitário e 

existe barra contínua em torno do lavatório.

37.11 TORNEIRAS TIPO ALAVANCA  X  X  X NA NA NA 1 1 Possui torneira do tipo alavanca.

37.12 DISPOSITIVO COMUNICAÇÃO  X  X NA NA NA 1 1 Possui dispositivo de comunicação.

37.13 CHUVEIRO  X NA NA NA 1 1 Possui chuveiro.

38.1 DIMENSÕES DA CABINE X X  X  X  X NA NA NA 1 1 Dimensões da cabine: 1,40m x 1,10m, medida compatível com norma, considerando 1 cadeirante e 1 usuário.

38.2 CORRIMÃO NOS TRÊS LADOS DA CABINE X X  X  X  X NA NA NA -1 -1 Não existe corrimão.

38.3 LOCALIZAÇÃO DO PAINEL DAS BOTOEIRAS X  X  X  X NA NA NA -1 -1 Painel das botoeiras não está do lado direito da entrada da cabine, conforme estabelecido em norma. 

38.4 ALTURA DO PAINEL DAS BOTOEIRAS X  X  X  X NA NA NA 1 1 Altura do painel dentro do estabelecido em norma vigente.

38.5 ESPELHO X  X  X  X NA NA NA 1 1 Existe espelho na parede dos fundos, conforme o estabelecido em norma.

38.6 SINALIZAÇÃO EM BRAILLE EXTERNA X  X  X  X NA NA NA -1 -1 Não existe sinalização em braile do lado externo da cabina.

38.7 SINALIZAÇÃO EM BRAILLE INTERNA X  X  X  X NA NA NA -1 -1
Existe sinalização em braile ao lado dos botões de comandos, porém, não são todas ao lado esquerdo ou acima 

do botão.

38.8 DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO X  X  X  X NA NA NA -1 -1 Dispositivo existente para comunicação em situações de emergências, porém, instalado a uma altura de 1,50m.

38.9 PISO TÁTIL X NA NA NA -1 -1 Não existe piso tátil de alerta junto à porta do elevador e a uma distância máxima de 32cm.

38.10 REGISTRO VISÍVEL X NA NA NA 1 1 Registro visível para cada operação em todos os botoes de comando.

38.11 REGISTRO AUDÍVEL X NA NA NA -1 -1 Não existe registro audível para cada operação individual do botão de comando.

38.12 SINAL SONORO DE SUBIDA E DESCIDA X NA NA NA -1 -1 Não existem sinais sonoros diferenciados para subida e descida

38.13 COMUNICAÇÃO SONORA INTERNA X NA NA NA -1 -1 Não existe a comunicação sonora interna indicando em qual pavimento o elevador está parado.

(*) Instrumentos que embasaram as análises: visitas técnicas, registros fotográficos, documentações técnicas, referências normativas e checklists . NA = Não Avaliado ou Não Mencionado Coleta das informações: entre março e setembro/2020.
(**) Para a definição do valor com maior frequência, nos casos onde não houve a prevalência de uma pontuação, considerou-se um peso maior para a pontuação atribuída pelo especialista, visto basear-se em referências normativas. Sistematização das informações: entre  fevereiro e julho/2021.

Produção QDR: agosto/2021.

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA, A PARTIR DOS RESULTADOS ENCONTRADOS NOS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS APLICADOS: AÇÃO RECOMENDADA:

 Não atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes. Compromete saúde e/ou segurança dos usuários. Perda de desempenho com impacto

 na funcionalidade e alto custo de manutenção. Satisfação dos usuários abaixo de 20%. 

 Não atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes. Não compromete saúde e/ou segurança dos usuários. Perda parcial de desempenho 

 com pouco impacto na funcionalidade. Satisfação dos usuários entre 21% e 44%. 

Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com índices regulares de desempenho.

 Satisfação dos usuários entre 45% e 55%.

 Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com bons índices de desempenho. 

 Satisfação dos usuários entre 56% e 79%. 

Satisfação dos usuários acima de 80%.
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Os sanitários PNE foram adaptados a partir de sanitários já 

existentes nos pavimentos, em período anterior ao retrofit , seguindo 

legislações vigentes na época. Considerar a regularização e 

compatibilização com normas vigentes.
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36. SANITÁRIOS PNE - TIPO (térreo, 

1º pavimento e 2º pavimento)

37. SANITÁRIO VISITANTES

38. ELEVADOR

O sanitário PNE para visitantes foi construído no primeiro semestre 

de 2015, seguindo legislação anterior à vigente. Considerar a 

regularização e compatibilização com norma vigente em futura 

intervenção.

O elevador não está em conformidade com as normas vigentes no 

que se refere aos aspectos de acessibilidade. Considerar a 

possibilidade de regularização e compatibilização com as normas 

atuais.

LEGENDAS:

-2
Considerar melhorias imediatas (Pontuação -2). 

-1
Considerar melhorias planejadas, a curto prazo (Pontuação -1).

0
Considerar estudos para possíveis melhorias de desempenho (Pontuação 0). 

1
Considerar manter a solução implantada, com revisões periódicas (Pontuação 1).

2
Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com ótimos índices de desempenho. Considerar manter a solução implantada, com revisões periódicas (Pontuação 2).
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Quadro 38 – QDR Ergonomia 

  

Fonte: Autora (2021). 

39.1 DIMENSÕES DO TAMPO  X  X  X  X  X 2 2 NA 2 2

As dimensões dos tampos das mesas de trabalho variam de acordo com a categoria do funcionário, todas são 

compatíveis com os parâmetros estabelecidos em normas pertinentes, 92% dos respondentes dos 

questionários e 100% dos executivos entrevistados indicaram satisfação com o tamanho da mesa, entre os 

executivos entrevistados, 36% indicaram a viabilidade das mesas serem menores.

39.2 ALTURA DO TAMPO X  X  X  X 2 2 NA 1 2
Altura da mesa dentro do estabelecido nas normas pertinentes, 90% dos respondentes dos questionários e 

100% dos executivos entrevistados se sentem confortáveis em relação à altura da mesa.

39.3 ESPAÇO LIVRE PARA AS PERNAS NA NA NA 1 1
Todas as mesas de trabalho oferecem o espaço livre para as pernas de acordo com o estabelecido em 

normas.

39.4 PROFUNDIDADE MÍNIMA PARA JOELHOS E 

PÉS
X  X  X  X NA NA NA 1 1

Todas as mesas de trabalho possuem a profundidade mínima para os joelhos e pés, conforme estabelecido em 

normas.

39.5 RAIO MÍNIMO DE BORDA DO TAMPO X  X  X  X NA 1 NA 2 2

A norma estabelece que os tampos das superfícies de trabalho não tenham quina viva. As superfícies 

analisadas possuem borda arredondada, na área em contato com o usuário, o que oferece um maior conforto 

no apoio dos braços.

39.6 SUPERFÍCIE TAMPO FOSCA OU SEMIFOSCA X  X  X  X NA 1 NA 1 1
Os tampos das mesas são revestidas com laminado melamínico fosco, não provocando brilho excessivo ou 

ofuscamento.

39.7 AJUSTE DA ALTURA DO TAMPO X X X X NA NA NA 0 0

Os tampos das mesas são fixos. Existe o recurso para que o tampo seja posicionado a uma altura maior à 

usual, através da instalação de um acessório, que pode ser efetivado com a ajuda de um técnico. O usuário não 

tem autonomia na regulagem da altura do tampo e não existe a possibilidade de efetivação das tarefas em pé.

Embora exista a possibilidade de adaptabilidade da altura do tampo para usuários de 

maior estatura e cadeirantes, considerar a possibilidade, em estudos futuros, de uma maior 

autonomia na regulagem  da altura dos tampos, ou ainda, locais onde os usuários possam 

exercer as suas atividades em pé.

39.8 INTERFACES DE INFRAESTRUTURA X X X X X -1 NA NA -1 -1 As interfaces de mesas são pequenas, dificuldade para acessar as tomadas e difícil organização dos fios.

Considerar em estudos futuros a viabilidade de adoção de uma interface maior, onde os 

usuários teham maior facilidade de acesso às tomadas, bem como uma melhor 

organização dos fios.
40.1 PROFUNDIDADE MÍNIMA PARA JOELHOS E 

PÉS
X  X  X  X NA NA NA -1 -1

As mesas de reuniões, com capacidade para 8 lugares ou mais, não possuem a profundidade mínima para 

joelhos e pés, de acordo com as normas vigentes.

Considerar uma revisão e adaptação dos pés das mesas de reunião, de forma que a 

profundidade mínima, indicada em normas, para os joelhos e pés seja atendida.

40.2 RAIO MÍNIMO DE BORDA DO TAMPO X X X X NA NA NA 1 1
Os tampos das mesas de reunião não possuem quinas vivas. Acabamento dos tampos é feito com "fita de 

borda", com raio mínimo de acordo com norma vigente.

40.3 SUPERFÍCIE TAMPO FOSCA OU SEMIFOSCA X X X X NA NA NA 1 1
Os tampos das mesas são revestidas com laminado melamínico fosco, não provocando brilho excessivo ou 

ofuscamento.

41.1 PRATELEIRAS ACESSÍVEIS  X  X  X  X NA NA NA 1 1 Os armários são de média altura, sendo as prateleiras acessíveis.

41.2 PUXADORES SEM ARESTAS CORTANTES  X  X  X  X NA NA NA 1 1 Os puxadores dos armários são embutidos, não existem elementos sobressalentes ou arestas cortantes.

41.3 PROFUNDIDADE X X  X  X  X NA NA NA 1 1 Profundidade mínima de acordo com as normas vigentes.

42.1 GAVETAS ACESSÍVEIS  X  X  X  X NA NA NA 1 1 As gavetas das mesas de trabalho são acessíveis, de acordo com normas vigentes.

42.2 PUXADORES SEM ARESTAS CORTANTES  X X X X NA NA NA 1 1 Os puxadores das gavetas são embutidos, não existem elementos sobressalentes ou arestas cortantes.

42.3 DIMENSÕES X X  X  X  X NA NA NA 1 1 As dimensões das gavetas estão em conformidade com normas vigentes.

43.1 DIMENSÕES ASSENTO  X  X  X NA NA NA 1 1

43.2 DIMENSÕES DO ENCOSTO  X  X  X NA NA NA 1 1

43.3 REGULAGENS  X  X  X 1 NA NA 2 2
Cadeiras possuem regulagens mínimas exigidas e adicionalmente as regulagens de profundidade do assento 

e inclinação do encosto.

43.4 APOIO DE BRAÇO  X  X  X -1 NA NA 1 1

Os apoia-braços se encontram dentro do estabelecido em normas vigentes, entre as respostas abertas dos 

questionários, houve uma colocação sobre a necessidade de que os apoia-braços tivessem uma margem 

maior de regulagem de altura.

43.4 CONFORTO  X  X  X 2 2 NA 2 2
As cadeiras possuem certificações internacionais, assento estofado com borda arredondada e encosto telado. 

Regulagens permitem uma boa adaptabilidade.

43.4 MOVIMENTAÇÃO  X  X  X NA NA NA 1 1 Cadeiras com rodízios apropriados para movimentação em carpete.

43.5 ESTABILIDADE  X  X  X NA NA NA 1 1 Cadeiras com 5 patas e rodízios, boa estabilidade.

44.1 DIMENSÕES ASSENTO  X  X  X NA NA NA 1 1

44.2 DIMENSÕES ENCOSTO  X  X  X NA NA NA 1 1

44.3 CONFORTO  X  X  X NA NA NA 1 1
Cadeiras não são estofadas, contudo, possuem borda arredondada e design que lhe conferem um bom 

conforto.

44.4 MOVIMENTAÇÃO  X  X  X NA NA NA 1 1 Não possuem rodízios, mas são leves e de fácil movimentação.

44.5 ESTABILIDADE  X  X  X NA NA NA 1 1 Cadeiras com 4 patas e fixas, boa estabilidade.

45.1 TELA ADICIONAL  X  X  X 1 NA NA 1 1 Entre os respondentes do questionário, 48,7% indicaram fazer uso de tela adicional

45.2 APOIO DE PÉ  X  X  X NA 1 NA 1 1

O apoio de pé é um acessório ergonômico disponibilizado pela empresa para os usuários com baixa estatura. 

Esse acessório não foi mencionado entre os respondentes do questionário, contudo, foi observado em alguns 

postos nos pavimentos, durante as visitas técncias.

45.3 TECLADO ADICIONAL  X  X  X 1 NA NA 1 1 Acessório indicado como utilizado por 11,1% dos respondentes do questionário.

45.4 SUPORTE NOTEBOOK  X  X  X 1 NA NA 1 1 O suporte para notebook foi indicado ser utilizado por 12,1% dos respondentes do questionário.

45.5 HEADSET  X  X  X 1 NA NA 1 1
Headset é um acessório disponibilizado somente para os usuários das áreas de Compras, devido ao alto 

índice de ligações telefônicas que são efetivadas diariamente.

(*) Instrumentos que embasaram as análises: visitas técnicas, registros fotográficos, documentações técnicas, referências normativas e checklists . NA = Não Avaliado ou Não Mencionado Coleta das informações: entre março e setembro/2020.
(**) Para a definição do valor com maior frequência, nos casos onde não houve a prevalência de uma pontuação, considerou-se um peso maior para a pontuação atribuída pelo especialista, visto basear-se em referências normativas. Sistematização das informações: entre fevereiro e julho/2021.

Produção QDR: agosto/2021.

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA, A PARTIR DOS RESULTADOS ENCONTRADOS NOS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS APLICADOS: AÇÃO RECOMENDADA:

 Não atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes. Compromete saúde e/ou segurança dos usuários. Perda de desempenho com impacto

 na funcionalidade e alto custo de manutenção. Satisfação dos usuários abaixo de 20%. 

 Não atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes. Não compromete saúde e/ou segurança dos usuários. Perda parcial de desempenho 

 com pouco impacto na funcionalidade. Satisfação dos usuários entre 21% e 44%. 

Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com índices regulares de desempenho.

 Satisfação dos usuários entre 45% e 55%.

 Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com bons índices de desempenho. 

 Satisfação dos usuários entre 56% e 79%. 

Satisfação dos usuários acima de 80%.

0
Considerar estudos para possíveis melhorias de desempenho (Pontuação 0). 

1
Considerar manter a solução implantada, com revisões periódicas (Pontuação 1).

2
Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com ótimos índices de desempenho. Considerar manter a solução implantada, com revisões periódicas (Pontuação 2).

LEGENDAS:

-2
Considerar melhorias imediatas (Pontuação -2). 

-1
Considerar melhorias planejadas, a curto prazo (Pontuação -1).
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39. MESAS DE TRABALHO

Considerar a possibilidade de replicabilidade das soluções adotadas para os armários e 

gavetas, em futuros projetos , visto o atendimento às normas e resultados alcançados 

estarem dentro do esperado.

Considerar manter os itens relacionados à ergonomia em projetos futuros. Em novos 

estudos avaliar os recursos disponíveis, entre os fornecedores, para a regulagem de altura 

dos apoios de braço.

Considerar manter os itens relacionados à ergonomia em projetos futuros.

Considerar manter a disponibilidade dos acessórios ergonômicos, visto  que 76,8% dos 

respondentes do questionário indicaram fazer uso de algum acessório ergonômico (apoio 

de pé, teclado ou tela adicional, suporte para notebook, headset), bem como entre os 

executivos também houve a citação de uso do apoio de pé. 

Considerar a possibilidade de replicabilidade das soluções adotadas em futuros projetos , 

visto o atendimento às normas e satisfação dos usuários. Avaliar em novas situações a 

possibilidade de menores dimensões para as mesas dos executivos.

Considerar a possibilidade de replicabilidade das soluções adotadas em futuros projetos , 

visto o atendimento às normas e resultados alcançados estarem dentro do esperado.

40. MESAS DE REUNIÃO

41. ARMÁRIOS
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Quadro 39 – QDR Configuração de leiaute I 

 
Fonte: Autora (2021). 

Critérios vinculados ao suporte físico oferecido pelo edifício para o desenvolvimento laboral - Configuração de leiaute - I 7/9

X X X X  X  X 1 1 1 1 1

O retrofit  possibilitou a otimização do leiaute, padronização e alocação de mais postos de 

trabalho nos pavimentos, atendendo a solicitação da empresa. Entre as citações dos 

executivos 73% foram positivas a esse conceito.

X X X  X  X -1 -1 -1 -1 -1

Entre as respostas abertas dos questionários, foram feitos 27 comentários sobre uma 

possível setorização do leiaute. Entre os gestores foi alertado sobre os riscos de 

propagação de incêndio em ambientes muito grandes. 

X X X X X  X  X 1 1 1 1 1

A configuração dos postos de trabalho e as densidades de ocupação não 

caracterizam uma super-lotação. Postos de trabalho com dimensões e metragens 

generosas.

Considerar a possibilidade de rever as dimensões adotadas para as salas 

de gerentes senior, as quais , segundo alguns próprios gerentes, 

poderiam ser menores e liberar espaço para novos ambientes ou novas 

necessidades.

49.1  PRIVACIDADE  X  X  X 1 -1 NA -1 -1

Registrou-se a preocupação com a falta de privacidade para os postos de trabalho 

próximos à circulação, em especial entre os executivos. Entre os comentários dos 

respondentes do questionário, também, foram observadas colocações a esse 

respeito.

Considerar rever a questão de privacidade para os postos de trabalho que 

ficam próximos às entradas e circulações centrais, com a criação de 

elementos que reduzam a exposição dos usuários.

49.2  DISTRAÇÃO X X X -2 -1 NA -1 -1

Entre os respondentes do questionário, 41% indicaram  a percepção de que o 

ambiente open-space distrai muito nas atividades diárias e 47% distrai pouco. Entre 

os gestores essa percepção de distração também foi registrada, porém, com a 

percepção de que distrai pouco.

Considerar a criação de elementos no ambiente para minimizar as 

distrações. A compartimentação do pavimento poderia ser mais 

explorada, bem como os conceitos de biofilia poderiam auxiliar nesse 

sentido.

49.3  ILUMINAÇÃO NATURAL X X X X 1 NA 1 1 1
Os pavimentos são beneficiados pela luz natural, janelas e átrios centrais possibilitam 

a entrada da luz ao longo do dia.
Considerar manter o benefício da luz natural junto aos postos de trabalho.

X  X  X  X NA -1 -1 -1 -1

Leiaute não é flexível, não possui uma modularidade que permita adaptações. Em 

havendo rearranjos de leiaute existe a desconfiguração da proposta original do 

retrofit .

Visto a necessidade de que rearranjos de leiaute aconteçam com certa 

frequência, considerar em projetos futuros, a criação de módulos de 

metragens para os ambientes, de forma que possam ser montados e 

desmontados, sem desconfigurações no conceito original do leiaute.

 X  X  X  X  X 1 -1 -1 -1 -1

Não existem espaços diferenciados no primeiro e segundo pavimentos. Somente no 

pavimento térreo existe um local, intitulado de LAB e que foi montado após o retrofit, 

em função de uma nova demanda para algumas atividades internas.

Considerar a criação de ambientes diferenciados nos pavimentos, onde 

diferentes atividades possam ser desenvolvidas, a exemplo: locais para 

trabalhos que requeiram concentração, áreas para encontros e troca de 

experiências, reuniões informais, recepção de clientes.

52. AMBIENTAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE  X  X  X  X NA 1 1 1 1

Representatividade da empresa reforçada com o uso das mega imagens dos 

produtos. O ambiente em geral é agradável, com a predominância do branco e uso de 

cores como destaque para os diferentes ambientes. Destaca-se que, a cor azul 

escuro, empregada no carpete, não mais identifica a empresa -  houve a troca da 

identidade visual da empresa nos anos seguintes ao retrofit . 

Considerar manter as mega imagens como elemento de identidade da 

empresa. Em futuras intervenções ou substituição de carpete, considerar 

o uso da nova cor de identidade da empresa.

X  X  X  X NA -1 NA -1 -1
Conceitos de biofilia não foram explorados e não existem elementos de decoração 

nos pavimentos.

Considerar explorar os recursos da biofilia para o bem-estar dos usuários 

no ambiente de trabalho. A decoração poderia ser mais explorada como 

identificação e apropriação dos ambientes de trabalho.

X X  X  X  X -1 -1 1 -1 -1

Áreas são identificadas por siglas e com pequenas placas fixadas nos biombos. Não 

existem elementos de teto ou que sejam visualizados a uma longa distância. As salas 

de reunião são identificadas por números e letras afixados em paredes e podem ser 

visualizados a uma longa distância. 

Considerar a criação de elementos de identificação dos grupos de 

trabalho que possam ser visualizados a uma longa distância, facilitando a 

localização das equipes ou dos colaboradores pelos visitantes.

(*) Instrumentos que embasaram as análises: visitas técnicas, registros fotográficos, documentações técnicas, referências normativas e checklists . NA = Não Avaliado ou Não Mencionado Coleta das informações: entre março e setembro/2020.
(**) Para a definição do valor com maior frequência, nos casos onde não houve a prevalência de uma pontuação, considerou-se um peso maior para a pontuação atribuída pelo especialista, visto basear-se em referências normativas. Sistematização das informações: entre  fevereiro e julho/2021.

(***) Visto a inexistência de normas para os itens de configuração de leiaute analisados, as avaliações foram embasadas em documentações técnicas como: Produção QDR: agosto/2021.

pesquisas científicas, estudos de caso, dados administrativos cedidos pela empresa sede do presente estudo e também através de observações de uso dos ambientes pela pesquisadora.

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA, A PARTIR DOS RESULTADOS ENCONTRADOS NOS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS APLICADOS: AÇÃO RECOMENDADA:

 Não atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes. Compromete saúde e/ou segurança dos usuários. Perda de desempenho com impacto

 na funcionalidade e alto custo de manutenção. Satisfação dos usuários abaixo de 20%. 

 Não atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes. Não compromete saúde e/ou segurança dos usuários. Perda parcial de desempenho 

 com pouco impacto na funcionalidade. Satisfação dos usuários entre 21% e 44%. 

Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com índices regulares de desempenho.

 Satisfação dos usuários entre 45% e 55%.

 Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com bons índices de desempenho. 

 Satisfação dos usuários entre 56% e 79%. 

Satisfação dos usuários acima de 80%.

0
Considerar estudos para possíveis melhorias de desempenho (Pontuação 0). 

1
Considerar manter a solução implantada, com revisões periódicas (Pontuação 1).

2
Considerar manter a solução implantada, com revisões periódicas (Pontuação 2).Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com ótimos índices de desempenho. 

LEGENDAS:

-2
Considerar melhorias imediatas (Pontuação -2). 

-1
Considerar melhorias planejadas, a curto prazo (Pontuação -1).

53. BIOFILIA e DECORAÇÃO
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54. SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS

50. FLEXIBILIDADE DO LEIAUTE

48. CONFIGURAÇÃO DE LEIAUTE

46. LEIAUTE OPEN-SPACE

47. GRANDES AMBIENTES

 49. LOCALIZAÇÃO DO POSTO DE 

TRABALHO 

 51. AMBIENTES DIFERENCIADOS (COLABORATIVOS, DESCOMPRESSÃO, 

CONCENTRAÇÃO) 

Considerar manter o conceito de open-space visto ter uma boa aceitação 

entre os usuários, porém, buscando - em projetos futuros, uma certa 

compartimentação dos pavimentos, de modo a criar zoneamentos 

menores, os quais, segundo documentações técnicas, demonstram 

pontos positivos para o desenvolvimento das atividades diárias. 
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Quadro 40 – QDR Configuração de leiaute II 

 
Fonte: Autora (2021). 

Critérios vinculados ao suporte físico oferecido pelo edifício para o desenvolvimento laboral - Configuração de leiaute - II 8/9

55.1  LOCALIZAÇÃO X X X X X 2 1 NA 1 1
Localização em área central do pavimento, próximo aos átrios, com iluminação 

natural.

Localização próxima aos átrios é agradável e com boa iluminação natural. Considerar 

um possível aproveitamento do jardim interno como extensão das áreas de café no 

pavimento térreo.

55.2  QUANTIDADE X X X X 1 1 NA -1 1

Embora, entre os usuários, as avaliações tenham sido positivas em relação à 

quantidade de áreas de café, foi observado, pelo especialista, a existência de 

outros locais de café nos pavimentos, criados pelos próprios usuários.

Considerar maiores orientações aos usuários para que não sejam criados locais de 

café dentro das áreas de trabalho. Em futuras intervenções reavaliar a quantidade 

das áreas de café.

 55.3  UTILIZAÇÃO RECURSOS X X X X X X -1 -1 -2 -2 -2

Grande quantidade de equipamentos instalados (alguns de uso não permitido), 

descarte inapropriado de líquidos em drenos, ralos e coletores de lixo. A 

concentração de pessoas gera altos índices de ruído.

Considerar maiores orientações aos usuários sobre o uso dos recursos, avaliar a 

possibilidade de instalação de uma pia e fechamento das áreas, com possíveis 

soluções acústicas.

56.1  LOCALIZAÇÃO X X X X X 2 1 1 -1 1
Salas fechadas ao centro do pavimento, liberando a luz natural em benefício aos 

usuários nos seus postos de trabalho. Acesso fácil.

Considerar, diante da nova situação vivenciada pela pandemia do Corona vírus, o 

benefício da ventilação natural nos ambientes. Reavaliar, em futuras intervenções, a 

localização das salas versus  soluções técnicas.

56.2  QUANTIDADE X X X X 1 1 1 1 1

Boa proporção entre total de usuários versus  quantidade de salas e total de 

assentos de reunião. Configuração diferenciada que atende vários formatos de 

reunião.

Quantidade e configurações favoráveis, considerando-se situação vivenciada no 

período pré-pandemia. Para um período pós-pandemia, considerar uma reavaliação 

de uso e configuração das salas.

56.3  DISPONIBILIDADE X X X X -1 -1 1 -1 -1
Altos índices de ocupação, com poucos horários livres e com relatos de que 

existem agendamentos inapropriados. 

Considerar a elaboração de planos de ações e maiores orientações aos usuários, 

com um maior gerenciamento no uso das salas.

 56.4  UTILIZAÇÃO RECURSOS X X X X X -1 -2 NA -2 -2
Alto índice de reposição de recursos, relatos de mau uso dos recursos e falta de 

cuidados dos usuários com a organização das salas. 
Considerar a elaboração de planos de ação e de administração dos recursos.

57.1  LOCALIZAÇÃO X X X X X 2 1 NA 1 1 Pontos centrais e bem distribuídos.
Considerar manter os pontos de impressão centralizados e distribuídos nos 

pavimentos.

57.2  QUANTIDADE X X X X 1 1 NA 1 1 Não caracteriza insuficiência em relação ao total de equipamentos disponíveis.

Quantidade atende a demanda, considerando-se a situação vivenciada no período 

pré-pandemia. Considerar uma revisão na quantidade de áreas de impressão e de 

equipamentos para um período pós-pandêmico.

 57.3  UTILIZAÇÃO RECURSOS X X X X X NA 1 -1 -1 -1 Acúmulo de papéis e documentos nos locais. 
Considerar maiores orientações aos usuários e elaboração de um plano de 

manutenção para essas áreas.

X X X X X X 1 1 NA -1 1
Não foi observado material sem arquivamento. Observou-se alguns troféus sobre 

os armários da área de trabalho.
Considerar uma possível criação de local para exposição e guarda de troféus.

X X X X X X 1 1 NA -1 1

No geral, caracteriza-se a área destinada ao arquivamento pessoal como 

adequada. Foi observado que, em algumas áreas, os usuários estão fazendo uso 

de suportes próprios para paletós. 

Considerar uma possível criação de nichos centrais, onde os usuários possam 

guardar paletós e outros pertences pessoais.

(*) Instrumentos que embasaram as análises: visitas técnicas, registros fotográficos, documentações técnicas, referências normativas e checklists . NA = Não Avaliado ou Não Mencionado Coleta das informações: entre março e setembro/2020.

(**) Visto a inexistência de normas para os itens de configuração de leiaute analisados, as avaliações foram embasadas em documentações técnicas como:  estudo Sistematização das informações: entre  fevereiro e julho/2021.

pesquisas científicas, estudos de caso, dados administrativos cedidos pela empresa sede do presente e, também, através de observações de uso dos ambientes pela pesquisadora. Produção QDR: agosto/2021.

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA, A PARTIR DOS RESULTADOS ENCONTRADOS NOS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS APLICADOS: AÇÃO RECOMENDADA:

 Não atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes. Compromete saúde e/ou segurança dos usuários. Perda de desempenho com impacto

 na funcionalidade e alto custo de manutenção. Satisfação dos usuários abaixo de 20%. 

 Não atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes. Não compromete saúde e/ou segurança dos usuários. Perda parcial de desempenho 

 com pouco impacto na funcionalidade. Satisfação dos usuários entre 21% e 44%. 

Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com índices regulares de desempenho.

 Satisfação dos usuários entre 45% e 55%.

 Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com bons índices de desempenho. 

 Satisfação dos usuários entre 56% e 79%. 

Satisfação dos usuários acima de 80%.
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55. ÁREAS DE CAFÉ

56. SALAS DE REUNIÃO

57. ÁREAS DE IMPRESSÃO

58. ARQUIVAMENTO DAS ÁREAS

59. ARQUIVAMENTO PESSOAL

ITEM ANALISADO

LEGENDAS:

-2
Considerar melhorias imediatas (Pontuação -2). 

-1
Considerar melhorias planejadas, a curto prazo (Pontuação -1).

0
Considerar estudos para possíveis melhorias de desempenho (Pontuação 0). 

1
Considerar manter a solução implantada, com revisões periódicas (Pontuação 1).

2
Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com ótimos índices de desempenho. Considerar manter a solução implantada, com revisões periódicas (Pontuação 2).
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Quadro 41 – QDR Gerenciamento, operação e manutenção 

 
Fonte: Autora (2021). 

Critérios vinculados ao gerenciamento, operação e manutenção do edifício 9/9

X X X X NA NA NA -1 -1 Observa-se pontos isolados de infiltração no forro do 2º pavimento e nos átrios.

X X X X NA NA NA -1 -1
Vedação comprometida em alguns pontos da cobertura de vidro ao redor dos átrios e em 

algumas janelas - casos pontuais.

 X  X  X  X NA NA NA 1 1 No geral, em bom estado de conservação. Considerar manter o plano de revisão e manutenção periódica já existente na empresa.

X X X X X X -1 -1 -1 -1 -1
Pisos, em geral, em bom estado, contudo, com pontos de sujidade, em especial, próximo às 

áreas de impressão e corredores.
Considerar uma possível substituição das placas de carpete com alto grau de sujidade.

X X X NA -1 NA -1 -1
Algumas placas de piso vinílico se soltaram. A reposição, em uma das áreas de café foi feita 

com placas em padrão diferente ao atual.

Considerar uma possível substituição do piso das áreas de café, avaliar materiais disponíveis, 

considerando-se maior durabilidade, coeficientes de atrito e absorção acústica.

X X X X X NA NA NA -1 -1
Pintura necessita de reparos em vários pontos, bem como alguns pontos do drywall estão com 

pequenos danos.
Considerar a efetivação de uma repintura das paredes, dentro de um plano de manutenção.

X X X X X X NA NA NA -1 -1 Observou-se quatro pontos com pequenas infiltrações no segundo pavimento.
Considerar a substituição das placas de forro que apresentam essas pequenas infiltrações, 

após a revisão sugerida para as possíveis infiltrações de origem externa.

X X X NA NA NA -1 -1 Com sujidade, local de difícil acesso para manutenção.

Embora já exista um planejamento interno para manutenção do edifício, considerar uma 

revisão da periodicidade de manutenção das coberturas de vidro do átrio, visto a dificuldade 

na execução desses serviços.

X X X X X NA NA NA 1 1 Mobiliário em bom estado de conservação, não observou-se danos. Considerar manter os recursos em projetos futuros, visto a durabilidade apresentada.

X X X X X NA -1 NA -1 -1
Observou-se cadeiras com danos e sujidade em alguns assentos, um entre os 11 depoimentos 

dos executivos foi de que a cadeira seria pouco resistente e que os dispositivos fazem barulho.

Considerar a possibilidade da efetivação de uma revisão geral das cadeiras de trabalho e das 

cadeiras das salas de reunião. Reavaliar o uso de encostos telados em futuros projetos, visto 

esse tipo de encosto exigir maiores cuidados com limpeza.

X X X X X NA NA NA 1 1 Não foram observadas cadeiras com danos. Considerar manter os recursos em projetos futuros, visto a durabilidade apresentada.

X X X X NA NA NA -1 -1 Lixeiras sem tampa, ou com tampa quebrada.
Considerar a substituição dos coletores danificados e, em projetos futuros, reavaliar o tipo de 

coletor, visto sua baixa durabilidade.

X X X -1 -1 -1 -1 -1

Limpeza das áreas comuns não faz parte do escopo da empresa especializada, houve uma 

citação sobre a criação de locais de café nas áreas de trabalho, pelos próprios usuários, e da 

sujidade provocada nesses locais. Foi citado o acúmulo de poeira nas cadeiras de trabalho.

X X X -1 NA 1 1 1
Existe um cronograma de limpeza para atender as áreas comuns, bem como para a 

higienização do carpete. O  lixo é recolhido diariamente. 

X X X X X X -1 -1 -1 -1 -1

Os sistemas adotados não são flexíveis, eventuais rearranjos de leiaute exigem adequações 

em forro, drywall, iluminação e cabeamento fixo nos postos de trabalho. O sistema de ar 

condicionado foi projetado para receber salas fechadas somente nos extremos dos 

pavimentos. Os mesas de trabalho são compostas por várias peças, a desmontagem e 

remontagem requer mão-de-obra especializadas e a guarda dessas peças em almoxarifado 

requer um cuidado especial para que essas peças não se percam.

Considerar, em projetos futuros, soluções modulares e recursos com maior flexibilidade que 

possibilitem a efetivação de eventuais rearranjos de leiaute. Em paralelo, considerar uma 

possível mudança cultural da empresa, visto a necessidade de adaptação que, provavelmente, 

será necessário no período pós-pandêmico. 

X X X X X NA 1 1 1 1
Antenas de wireless e sistema VOIP para a telefonia flexibilizam a movimentação dos usuários 

entre os postos de trabalho. 

Considerar manter recursos de infraestrutura que possibilitem a máxima mobilidade entre os 

colaboradores, visto as necessidades que surgirão nos próximos anos.

C
u

s
to

s
 

X X X X NA 1 1 1 1

Redução dos custos de energia com a instalação do sistema de LED e no consumo de papéis 

com a centralização dos recursos de impressão. Centralização e otimização dos serviços de 

coleta de lixo.

O projeto de retrofit  não considerou a busca por certificações a nível de sustentabilidade. 

Avaliar a possibilidade, em projetos futuros, da implantação de outras soluções técnicas que 

possam agregar valores sustentáveis.

(*) Instrumentos que embasaram as análises: visitas técnicas, registros fotográficos, documentações técnicas, referências normativas e checklists . NA = Não Avaliado ou Não Mencionado Coleta das informações: entre março e setembro/2020.
(**) Para a definição do valor com maior frequência, nos casos onde não houve a prevalência de uma pontuação, considerou-se um peso maior para a pontuação atribuída pelo especialista, visto basear-se em referências normativas. Sistematização das informações: entre  fevereiro e julho/2021.

Produção QDR: agosto/2021.

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA, A PARTIR DOS RESULTADOS ENCONTRADOS NOS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS APLICADOS: AÇÃO RECOMENDADA:

 Não atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes. Compromete saúde e/ou segurança dos usuários. Perda de desempenho com impacto

 na funcionalidade e alto custo de manutenção. Satisfação dos usuários abaixo de 20%. 

 Não atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes. Não compromete saúde e/ou segurança dos usuários. Perda parcial de desempenho 

 com pouco impacto na funcionalidade. Satisfação dos usuários entre 21% e 44%. 

Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com índices regulares de desempenho.

 Satisfação dos usuários entre 45% e 55%.

 Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com bons índices de desempenho. 

 Satisfação dos usuários entre 56% e 79%. 

Satisfação dos usuários acima de 80%.

0
Considerar estudos para possíveis melhorias de desempenho (Pontuação 0). 

1
Considerar manter a solução implantada, com revisões periódicas (Pontuação 1).

2
Atende o estabelecido em normas pertinentes vigentes, com ótimos índices de desempenho. Considerar manter a solução implantada, com revisões periódicas (Pontuação 2).

-2
Considerar melhorias imediatas (Pontuação -2). 

-1
Considerar melhorias planejadas, a curto prazo (Pontuação -1).
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68. MOBILIÁRIO

69. CADEIRAS DE TRABALHO

72. ÁREAS DE TRABALHO

73. ÁREAS COMUNS

74. READEQUAÇÕES DE LEIAUTE

63. CARPETE 

64. PISO VINÍLICO - ÁREAS DE CAFÉ

65. PAREDES 

66. FORRO 

67. COBERTURA DE VIDRO - ÁTRIOS

Considerar revisão na cobertura do edifício e nas vedações de vidro ao redor dos átrios.

Considerar um estudo de viabilidade para intensificação dos serviços de limpeza. Incluir no 

escopo dos serviços a limpeza das mesas e cadeiras de trabalho, visando garantir uma maior 

durabilidade dos itens.

71. LIXEIRAS COLETA SELETIVA
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60. INFILTRAÇÕES DE ORIGEM EXTERNA

61. ESTANQUEIDADE DE VEDAÇÕES

 62. PORTAS E JANELAS 
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No critério Segurança, entre os 32 itens analisados (Gráfico 14), 22% 

deles foram apontados como itens que requerem algum tipo de ação imediata, 

entre eles: corrimão das escadas não são contínuos, algumas placas de 

sinalização desprenderam-se de seus suportes, piso das escadas de 

emergência com algumas irregularidades de acabamento, guarda-corpo das 

escadas com alturas e configurações em desacordo com as normas e risco de 

enchentes. Entre os sistemas ou soluções com bons desempenhos – 41%, 

correspondem aos acessos restritos a locais de risco de queda e infraestrutura, 

aos materiais empregados, à regularidade nos pisos das áreas de trabalho e 

áreas comuns, à ausência de elementos cortantes ou perfurantes, à segurança 

de bens pessoais e organizacionais. Com ótimos desempenhos - 31%, 

aparecem os itens relacionados aos sistemas de combate a incêndio e, com 6%, 

os pontos que atendem às normas, mas que poderiam ser mais bem explorados, 

a exemplo da adoção de sistemas de prevenção a incêndios (monitoramento e 

compartimentação dos pavimentos). 

Gráfico 14 – Resultados relativos ao critério Segurança 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Em relação ao critério de Conforto (Gráfico 15), onde as condições 

acústicas, lumínicas, higrotérmicas e qualidade do ar foram analisadas, 

destacou-se com um ótimo resultado o sistema de iluminação artificial em LED. 

Os itens relacionados à temperatura, umidade e qualidade do ar ambiente e ao 

22%

6%

41%

31%

Segurança

-2 -1 0 1 2
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reflexo de luz nas telas dos equipamentos foram classificados como itens com 

bons desempenhos, sendo que os aspectos relacionados às condições 

acústicas do ambiente e ofuscamento por luz solar nos postos próximos às 

janelas enquadram-se nos itens que requerem melhorias planejadas a curto 

prazo. 

Gráfico 15 - Resultados relativos ao critério Conforto 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Gráfico 16 – Resultados relativos ao critério Acessibilidade 

 

Fonte: Autora (2021). 
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Entre os 62 itens e subitens analisados no critério de Acessibilidade 

(Gráfico 16), 58% deles foram classificados como itens com bons desempenhos, 

visto estarem de acordo com as normas vigentes e 40% foram considerados 

itens que requerem melhorias planejadas a curto prazo. Vale ressaltar que, a 

maioria dos itens apontados, dentro desse percentual de 40%, foram construídos 

em períodos anteriores às normas vigentes, seguindo o estabelecido para a 

época. Apenas o subitem “corrimão das escadas” foi classificado como um ponto 

que requer melhoria imediata, por entender-se que poderia comprometer a 

segurança dos usuários do edifício. 

 

Gráfico 17 - Resultados relativos ao critério Ergonomia 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

O critério Ergonomia (Gráfico 17) foi o que apresentou os melhores 

resultados entre os critérios analisados, dos 34 itens avaliados, somente 6% 

foram classificados como “itens que requerem melhorias planejadas a curto 

prazo” (profundidade mínima para joelhos e pés para as mesas de reunião 

maiores – com capacidade acima de oito lugares e as caixas de tomadas das 

mesas de trabalho). Um item foi apontado como um que poderia ser estudado 

para que possíveis melhorias fossem feitas (sistema de regulagem da altura dos 

tampos das mesas de trabalho). Destacou-se, ainda, que 15% dos itens 

analisados apresentaram ótimos desempenhos (a exemplo: dimensões dos 

tampos das mesas de trabalho, borda dos tampos das mesas de trabalho, 

6% 3%

76%

15%
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regulagens e conforto das cadeiras de trabalho) e 76% bons desempenhos 

(entre eles: acabamentos das superfícies de trabalho, espaço livre para as 

pernas e joelhos nas mesas de trabalho, dimensões dos armários e gavetas, 

especificações técnicas das cadeiras de trabalho e de diálogo e uso de 

acessórios ergonômicos). 

 

Gráfico 18 – Resultados relativos ao critério Configuração de leiaute 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Ao analisar os itens referentes ao critério de Configuração de leiaute 

(Gráfico 18), 12, dos 33 itens – 52%, foram classificados como soluções 

implantadas que poderiam ser mantidas, por apresentarem bons desempenhos 

e terem um bom índice de satisfação entre os usuários, a exemplo: leiaute open 

space, densidade de ocupação dos pavimentos, benefício da iluminação natural, 

ambientação e representatividade da empresa, localização e quantidade das 

áreas de café, salas de reuniões e áreas de impressão, área de arquivamento 

disponibilizada para as áreas e para uso pessoal. Entre os itens que foram 

classificados como aqueles que deveriam ter melhorias planejadas a curto prazo 

– 39%, encontram-se: possível setorização dos pavimentos, evitando-se, assim, 

os grandes ambientes, falta de privacidade para os postos próximos às 

circulações, distração provocada pelo ambiente aberto, falta de flexibilidade do 

leiaute e de ambientes diferenciados, falta de vegetação e decoração, 
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sinalização das áreas ineficientes. Dois, dos 33 itens – 9%, foram apontados 

como itens que necessitam de melhorias imediatas devido à perda de 

funcionalidade e segurança no uso (utilização dos recursos das salas de 

reuniões e das áreas de café).  

 

Gráfico 19 – Resultados relativos ao critério Gerenciamento, operação e manutenção 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Entre os critérios analisados, o critério de Gerenciamento, operação e 

manutenção (Gráfico 19) foi o que apresentou o maior percentual de itens que 

requerem um planejamento a curto prazo para possíveis melhorias – 65%, entre 

eles estão: infiltrações externas, manutenção em geral - pisos, paredes, cadeiras 

de trabalho, coberturas de vidro ao redor dos átrios, limpeza das áreas de 

trabalho e inflexibilidade nas eventuais readequações de leiaute. Por outro lado, 

35% dos itens analisados foram classificados como soluções que poderiam ser 

mantidas por apresentarem bons desempenhos, a exemplo: infraestrutura 

adotada com a implantação do retrofit, a iluminação artificial em LED, 

centralização de recursos de impressão e de coleta de lixo.  

 

Analisando-se os resultados, de forma geral (Gráfico 20), observa-se que, 

56% dos pontos identificados estão classificados como itens que apresentam 

bons desempenhos, 6% como itens que apresentam ótimos desempenhos, 2% 

65%
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35%
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merecem algum estudo para possíveis melhorias, 27% devem ser considerados 

como pontos a serem melhorados a curto prazo e 9% devem receber melhorias 

imediatas. 

Gráfico 20 – Resultados gerais 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

Nota-se, portanto, uma tendência positiva em relação ao desempenho dos 

sistemas e soluções adotados para o edifício, contudo, 38% dos itens 

identificados estão sinalizados como pontos que merecem alguma ação, quer 

seja imediata, a curto prazo, ou o desenvolvimento de algum estudo para 

possíveis melhorias. Reforçando-se que, 15 dos 176 itens analisados foram 

classificados como pontos de risco à saúde e/ou segurança dos usuários. 

 

7.5 MAPAS DE DIAGNÓSTICOS E DE RECOMENDAÇÕES (MDR) 
 

Visando uma melhor compreensão e visualização dos resultados 

alcançados, mapas foram elaborados a partir das plantas de cada pavimento, 

com base nas informações apontadas nos QDR (informações: coletadas entre 

março e setembro de 2020, sistematizadas entre fevereiro e julho de 2021, 

produção dos mapas em agosto 2021).  
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Figura 63 – MDR piso térreo 

 
Fonte: Autora (2021). 
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Figura 64 – MDR 1º pavimento 

 
Fonte: Autora (2021). 
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Figura 65 – MDR 2º pavimento 

 
Fonte: Autora (2021).
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Os mapas não apresentam a síntese da pesquisa, somente alguns itens 

foram selecionados, o panorama completo do estudo pode ser consultado nos 

QDR’s. Foram elaborados três MDR’s, um para cada pavimento. Na inviabilidade 

de inserir todos os itens analisados, elegeu-se 21 deles para demonstrar as 

situações mais relevantes do edifício. As informações foram sintetizadas, com o 

uso de cores e símbolos para cada critério estabelecido e para a ação 

recomendada. Uma foto ilustra o item em análise, bem como foram inseridos: a 

respectiva numeração em relação ao QDR, uma breve descrição da situação 

encontrada, as normas e boas práticas relacionadas a cada um deles e as 

recomendações. 

No mapa do piso térreo (Figura 63), inseriu-se 5 itens relacionados à 

acessibilidade (calçadas, rampas, vaga de estacionamento para PNE e 

elevador), 1 referente à configuração de leiaute (uso dos jardins internos ao 

edifício) e 1 referente à segurança patrimonial. Para o mapa do primeiro 

pavimento (Figura 64), foram selecionados 3 itens sobre configuração de leiaute, 

2 sobre gerenciamento, operação e manutenção e 2 sobre segurança contra 

incêndios, sendo 3 deles apontados como itens que requerem melhorias 

imediatas, 3 que requerem melhorias planejadas a curto prazo e 1 item com 

solução de bom desempenho. Por fim, no mapa do segundo pavimento (Figura 

65) foram ilustrados 2 itens referentes à configuração de leiaute, 2 sobre 

segurança contra incêndio e uso e ocupação, 1 sobre conforto, 1 sobre 

gerenciamento, operação e manutenção e 1 sobre acessibilidade. Dos 7 itens 

ilustrados, 2 foram destacados como itens com ótimo desempenho, 3 com 

necessidade de melhorias planejadas a curto prazo e 2 que necessitariam de 

melhorias imediatas. 

 

Por fim, vale ressaltar que a produção dos MDR’s, bem como dos QDR’s, 

foi feita com base nas informações coletadas entre março e setembro de 2020, 

e devido às condições sanitárias vividas no momento da pesquisa não houve um 

retorno ao edifício para verificações sobre novas ocorrências ou sobre 

problemas que tenham sido, eventualmente, sanados.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Essa pesquisa teve o objetivo de investigar as decisões de projeto 

adotadas e seus resultados, em um edifício estudo de caso, por meio dos 

instrumentos de APO, de modo que, os diagnósticos pudessem apresentar 

melhorias para os espaços avaliados, realimentar projetos semelhantes e servir 

de subsídios, para arquitetos, facilities managers e gestores, na busca pela 

qualidade do ambiente construído, retorno dos investimentos de uma 

organização e maior satisfação entre os usuários. 

Pode-se dizer que os resultados, apesar das limitações impostas pelo 

período de pandemia, foram satisfatórios. Embora o afastamento social e as 

novas formas de trabalho remoto tenham refletivo nesse estudo, entende-se que 

os objetivos foram alcançados. Pequenas adaptações na realização das 

entrevistas e na aplicação do questionário, informadas ao CEP, foram 

realizadas. Algumas limitações entre os possíveis participantes na pesquisa e 

pesquisadora surgiram e restrições de acesso ao edifício também existiram, 

especialmente por conta do período pandêmico. Caso tais circunstâncias 

adversas ocorridas em 2020 e 2021 não existissem, seria possível prever uma 

amostra maior de participantes. Contudo, essas dificuldades não 

comprometeram o andamento dos estudos e os resultados pretendidos. Vale 

ainda ressaltar que, como os usuários estavam distantes do seu ambiente de 

trabalho, as respostas se deram pela memória de vivência no local, o que pode 

ter provocado, eventualmente, alguns vieses nas suas percepções e na análise 

do nível de satisfação.   

A pesquisa permitiu verificar quais decisões adotadas no projeto de retrofit 

alcançaram o objetivo preestabelecido pelos gestores e tomadores de decisão, 

quais alcançaram parcialmente e quais precisariam ser revistas. Permitiu 

também, observar como os usuários se apropriaram desses novos espaços e 

como os ambientes suportaram, em termos de desempenho físico, as atividades 

requeridas para o trabalho.  

Os resultados da pesquisa conduziram a aspectos positivos do projeto e 

da implementação do retrofit, visto a modernização e a renovação dos ambientes 

de trabalho, trazendo uma maior representatividade da empresa perante o 
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público interno e externo. Concluiu-se que, a otimização do leiaute permitiu a 

alocação de um maior número de postos entre os pavimentos, o ambiente open-

space teve uma boa aceitação entre os usuários, com vistas a possibilitar uma 

maior integração entre os grupos de trabalho e a padronização adotada para o 

leiaute e mobiliário foi vista como favorável. Além disso, a proposta de leiaute 

adotada, com as salas de reuniões fechadas na área central dos pavimentos, 

beneficiou todos os usuários em relação à luz natural e vistas para o exterior. 

Buscou-se a redução nos custos operacionais das instalações, o sistema de 

iluminação e ar-condicionado, por exemplo, se mostraram mais eficientes e 

eficazes. A implantação do novo conceito de leiaute trouxe uma otimização nos 

recursos de salas de reuniões, áreas de café e áreas de impressão, com a 

redução de documentações e reorganização dos espaços. 

Observou-se que, após a implantação do projeto de retrofit, adaptações 

foram acontecendo ao longo dos anos, demonstrando como o usuário foi  

apropriando-se e acomodando-se aos novos espaços, com ações muitas vezes 

contrárias às expectativas dos gestores e tomadores de decisão. A pesquisa 

permitiu ressaltar aspectos que poderiam ser aprimorados, quer seja em 

intervenções futuras, projetos semelhantes ou como ações pontuais de 

melhorias no próprio edifício.  

Conceitos relacionados à psicologia ambiental, como privacidade, 

territorialidade, produtividade, entre outros, puderam ser abordados e 

diagnosticados dentro do estudo de caso, observando-se, a exemplo, a 

insatisfação dos  usuários que possuem seus postos de trabalho instalados 

próximos às circulações, alegando falta de privacidade e grande exposição às 

distrações; a falta de ambientes para trabalhos que requeiram concentração, fato 

esse que leva à procura pelo uso das salas de reunião para tais atividades; a 

apropriação de salas de reunião e  áreas de café, com a instalação de 

equipamentos adquiridos pelos próprios usuários, para uso exclusivos de 

determinados grupos. A adoção de áreas comuns e centralizadas trouxe uma 

otimização dos recursos, contudo, demonstrou a necessidade de um maior 

gerenciamento dessas áreas, com vistas à organização dos espaços, regras de 

uso e, talvez, até mesmo com a adoção de aplicativos para reservas de salas de 

reuniões ou de outros locais compartilhados. 
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A análise da configuração de leiaute e dos elementos construtivos 

adotados trouxe à tona a discussão sobre os ambientes de trabalho mais 

flexíveis e adaptáveis às novas situações. A adoção de sistemas construtivos 

com pouca flexibilidade na sua desmontagem e remontagem (paredes em gesso 

acartonado, sancas e tabicas em gesso, bancadas de trabalho para quatro ou 

seis posições) trazem consigo uma maior dificuldade na readequação dos 

espaços. Se, em um primeiro momento a organização almejou a implantação de 

um leiaute fixo, sem alterações, ao longo dos anos, diante de novas estruturas 

de trabalho, novas necessidades e diante da própria cultura da empresa, 

percebeu-se que alterações foram inevitáveis.  

Constatou-se que a decisão pela não revisão e adequação da estrutura 

envoltória da edificação, durante o projeto de retrofit, refletiu na conservação e 

manutenção das novas instalações internas, bem como, não permitiu a 

atualização das instalações do edifício diante de normas de acessibilidade e 

segurança de uso.  

Validou-se a relevância das atividades organizacionais que devem 

acontecer na fase de pós-obra, com vistas à manutenção e operação dos 

sistemas relacionados à estrutura, cobertura, vedações, iluminação, 

condicionamento de ar, entre outros. Ressaltando-se a importância na execução 

de treinamentos de uso junto aos usuários, testes sazonais e validação dos itens 

que foram especificados em projeto, criação de regras de uso e de um plano de 

manutenção. 

Além disso, a metodologia de APO aplicada fomentou a pesquisa, trouxe 

dados de relevância para realimentações projetuais e, ao mesmo tempo, testou 

a eficácia dos instrumentos de coleta e análise, demonstrando ser uma 

abordagem estratégica no auxílio da gestão e manutenção de uma edificação, 

por meio da qual os diagnósticos e recomendações sintetizados nos QDR’s 

trouxeram informações importantes que poderão auxiliar os profissionais 

responsáveis com as atividades cotidianas dentro da organização.  

Vale registrar também que os resultados aqui apresentados se basearam 

em experiências e situações vivenciadas em um momento anterior à pandemia 

do Corona vírus, ressaltando-se a incerteza sobre o futuro dos ambientes de 
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trabalho. Não sabemos ainda, como será o desempenho desses ambientes e 

como serão considerados pelas organizações. 

Por fim, pode-se afirmar que avaliar um ambiente na sua pós-ocupação é 

aprender com os erros e os acertos, é procurar entender as decisões projetuais, 

analisar a relação entre o ambiente construído e seus usuários, com vistas à 

qualidade do ambiente construído. As demandas de projeto são muitas e mudam 

com muita rapidez. É sabido que as decisões dos projetistas, tomadores de 

decisão e gestores, muitas vezes, não vão ao encontro das necessidades e 

expectativas dos usuários finais, e que por outro lado, existem as necessidades 

e metas organizacionais que precisam ser atingidas, muitas vezes, com 

orçamentos restritos e outras decisões estratégicas a serem tomadas.  

A prática de avaliar precisa ser constante e entendida como uma cultura 

de busca pela melhoria contínua, de forma que documentar as experiências 

apreendidas em projetos já implantados e aplicá-las de forma aprimorada e 

realimentadora em projetos futuros, poderá ser o caminho consistente a ser 

trilhado na busca por um maior entendimento sobre a relação humana com o 

ambiente construído e para o alcance das expectativas organizacionais. Por esta 

razão, o estudo não se esgota nesta dissertação, pelo contrário, mostra 

evidências de que novos desafios foram lançados.  
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ANEXO B – Roteiro entrevistas - executivos 
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ANEXO C – Roteiro entrevistas - gestores e funcionários manutenção 
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ANEXO D – Formulário de questionário 
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ANEXO E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
(Entrevistas) 
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ANEXO F – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
(Questionário) 
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ANEXO G – Parecer consubstanciado do CEP 
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ANEXO H – Formulários de checklist 
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