
HORAÞIU DIDEA, MANAGING PARTNER WORKSPACE STUDIO:

"Spaþiiledebirouvorfi
reconfiguratepentru
aserviunuialtscop"
lProiectele noi de amenajare au scãzut cu aproape 70%, în primele 6 luni ale
anuluil "Birourile viitorului vor fi mai ergonomice, mai aerisite, mai plãcute ºi
vor reflecta mai mult identitatea ºi cultura organizaþionalã a companiei"

Reporter: În ce mãsurã este afecta-
tã piaþa de birouri de pandemia de
coronavirus?

Horaþiu Didea: Dupã aproape 6
luni, toate pieþele sunt afectate într-o
mãsurã mai mare sau mai micã, totul
este conectat ºi afectat. Piaþa amena-
jãrilor de birouri a fost printre cele
afectate, pe de-o parte pentru cã acti-
vitatea din birouri a fost suspendatã
o bunã perioadã, iar pe de alta pentru
cã apetitul pentru investiþii noi în
aceastã zonã a dispãrut. Proiectele
noi de amenajare au scãzut cu aproa-
pe 70%, majoritatea fiind amânate
pânã când situaþia economicã ºi am-
ploarea recesiunii prind ceva mai
mult contur. Pe de altã parte au con-
tinuat proiectele de dezvoltare care
fuseserã aprobate deja ºi se lucreazã
destul de intens la potenþiale proiec-
te care ar trebui sa aibã loc în 2021.

Reporter: Ce impact au asupra pro-
iectelor noile mãsuri de distanþare?
Credeþi cã putem vorbi de o reconfi-
gurare pe termen lung a spaþiilor de
birou?

Horaþiu Didea: Da, pe termen
lung, pariul meu este cã spaþiile de
birou vor fi reconfigurate pentru a
servi unui alt scop. Acum 20 ani spa-
þiul de lucru era configurat într-un fel
care sã permitã activitatea individua-
lã de procesare a datelor -computer
pe birou, telefon pe birou, puncte
fixe pentru majoritatea echipamente-
lor. Astãzi, munca de procesare poate

fi realizatã de oriunde, prin urmare
nevoia de spaþiu de real estate alocat
pentru birouri clasice este mai redu-
sã. Creºte însã nevoia de interacþiune
productivã cu colegii. Biroul devine o
staþie de colaborare în care se iau de-
ciziile importante, unde se discutã
strategii ºi spaþiu propice pentru ino-
vaþie ºi creaþie.

Cred cã birourile viitorului vor fi mai
ergonomice, mai aerisite, mai plãcute
ºi vor reflecta mai mult identitatea ºi
cultura organizaþionalã a companiei.

Reporter: Cum se va reflecta pan-
demia asupra felului în care vor arãta
birourile în urmãtoarea perioadã?

Horaþiu Didea: Cred cã situaþia
globalã actualã a accelerat o tendinþã
pe care multe companii au adoptat-o
în ultimii ani, respectiv aceea de a
transforma birourile în spaþii utilizate
în special pentru munca de creaþie ºi
cooperare, în spaþii de interacþiune
socialã. Marile corporaþii din IT au
dezvoltat birourile în aceastã direcþie
în ultimii ani, în paralel cu adopþia
muncii parþiale remote, care a permis
folosirea spaþiului de real estate
într-un mod eficient ºi care stimulea-
zã productivitatea muncii. Pe lângã
elementele pur igienice care vor fi fo-
losite mult mai intens - aerisire, circu-
laþii, curãþenie, materiale folosite, în
condiþiile în care din cauza pande-
miei munca remote a devenit popu-
larã în majoritatea domeniilor, birou-
rile se adapteazã la o nouã realitate,

care presupune spaþii mai aerisite,
zone de colaborare tip club-house,
spaþii pentru echipe de proiect, dar ºi
întâlniri one-to-one sau zone de rela-
xare. O altã consecinþã a crizei sanita-
re este necesitatea adaptãrii ºi inte-
grãrii soluþiilor digitale din sfera IoT.
Uºi automatice, comandã vocalã,
senzori de proximitate sunt doar
câteva dintre soluþiile pentru birouri-
le viitorului care îºi fac loc în aceastã
perioadã.

Reporter: Ce mãsuri trebuie sã aibã
în vedere antreprenori pentru a îºi
putea relua în siguranþã activitatea
de la birouri?

Horaþiu Didea: Mediul poate fi un
catalizator pentru schimbarea com-
portamentului, însã acesta nu poate
singur sã asigure starea de sãnãtate a
angajaþilor. O politicã ºi o culturã or-
ganizaþionalã, care asigurã ºi posibili-
tatea continuãrii muncii remote, con-
tribuie la o eficienþã crescutã pentru
companie.

Focusul nostru este în amenajarea
spaþiilor ergonomice, human cente-
red, însã militãm pentru adaptarea
comportamentului la locul de muncã
pentru a asigura un mediu cât mai si-
gur. Soluþiile trebuie gândite pe ter-
men scurt, dar ºi holistic, pe termen
mediu ºi lung.

Sunt trei mari metode care contro-
leazã schimbarea - managementul,
tehnologia ºi managementul spaþiu-
lui ºi mobilierului. Direcþia oferitã de

management este cea mai importan-
tã, urmatã de digitalizare acceleratã ºi
completatã cu soluþii de amenajare ºi
mobilare juste.

Dacã se asigurã o reducere a densi-
tãþii umane în birou, fie prin politici
de work from home, prin reduceri
iminente de personal sau modificarea
frecvenþei sau programului de lucru,
fiecare spaþiu poate fi reamenajat, fãrã
investiþii majore în echipamente noi.
Schimbarea orientãrii birourilor,
schimbarea funcþionalitãþii unor spa-
þii sau eliminarea unor piese de mobi-
lier pot asigura, în primã fazã, distanþa-
rea ºi acomodarea unui numãr mai re-
dus de angajaþi, care sã se simtã în si-
guranþã în birou.

Reporter: Putem vorbi de oportu-
nitãþi în piaþa de amenajare a birouri-
lor în aceastã perioadã, având în ve-
dere cã este nevoie de noi mãsuri de
siguranþã?

Horaþiu Didea: Nu le-aº numi
oportunitãþi, pentru cã vorbim de
creºteri pe niºe foarte mici de piaþã,
dar de o scãdere majorã pe ansam-
blu. De exemplu, noi am crescut cu
100% vânzãrile de scaune ergonomi-
ce Herman Miller pe segmentul rezi-
denþial, pentru cã oamenii au fost
puºi în situaþia de a-ºi amenaja birou-
ri acasã. Însã la nivel de business,
acest segment reprezintã maxim
10% din cifra de afaceri anualã.

S-a dublat cererea de purificatoare
de aer, dar din nou, impactul lor în ci-
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Piaþa amenajãrilor de birouri a fost printre cele afectate de pandemia de co-

ronavirus, pe de-o parte pentru cã activitatea din birouri a fost suspendatã o

bunã perioadã, iar pe de alta pentru cã apetitul pentru investiþii noi în acea-

stã zonã a dispãrut.

Horaþiu Didea, managing partner Work− space Studio, companie specializatã

în soluþii de amenajãri ºi mobilier de birou orientat cãtre design ergonomic,

considerã cã pe termen lung niºa de piaþã pe care activeazã va creºte, chiar

dacã într-un ritm mai redus faþã de anii trecuþi, când a fost o perioadã de

boom economic. Domnia sa ne-a acordat un interviu în care ne-a vorbit de-

spre soluþiile de amenajare a birourilor pentru reducerea riscului rãspândi-

rii noului coronavirus, despre cum vor arãta birourile în urmãtoarea perio-

adã, dar ºi despre principalele provocãri din piaþã în actualul context.



61



fra de afaceri totalã a companiei este
redus. Principala oportunitate constã
în deschiderea acceleratã pe care
noua paradigmã o impune - deschi-
derea cãtre soluþii moderne ºi tehno-
logice de management al spaþiului,
ergonomie ºi calitate.

Reporter: Cu ce soluþii veniþi în
abordarea amenajãrii spaþiilor de bi-
rouri în actualul context?

Horaþiu Didea: Poate pãrea para-
doxal, însã soluþiile pe care noi le pro-
puneam înainte de pandemie sunt
implementabile în contextul actual.
Noi susþinem amenajarea ergonomi-
cã, dupã principii human-centric,
ceea ce presupune spaþii aerisite,
zone largi de discuþie, zone separate
pentru muncã individualã combinate
cu shared desking, sau locuri de rela-
xare ºi întâlniri unu-la-unu. Exact
acest mix de zone multifuncþionale
este utilizat astãzi în amenajãri pen-
tru a reduce riscul de rãspândire a vi-
rusului.

Separarea birourilor se poate realiza
printr-o multitudine de soluþii, nu
doar prin panouri de plexi. În funcþie
de designul general al proiectului,
putem folosi de la pereþi acustici,
pânã la plante sau pur ºi simplu di-
stanþare obþinutã prin reorientarea
birourilor.

Reporter: S-a simþit o creºtere pen-
tru reamenajarea birourilor odatã cu
reluarea activitãþii companiilor de la
sediu?

Horaþiu Didea: Existã multe cereri
de studiu de caz, propuneri de solu-
þie. Oferim foarte multã consultanþã
clienþilor noºtri, dar incertitudinea
este încã mare în acest moment,
astfel cã implementarea efectivã este
de obicei amânatã pentru 2021.

Reporter: Ce proiecte desfãºuraþi
în prezent?

Horaþiu Didea: Avem proiecte fo-
arte frumoase de mobilare cu com-
panii de IT care investesc în ergono-
mie ºi îmbunãtãþirea calitãþii mobilie-
rului, avem proiecte interesante în
sectorul industrial ºi obiºnuitele pro-
iecte de reamenjare.

Reporter: Tot mai multe companii
au descoperit beneficiile telemuncii.
Credeþi cã va scãdea cererea din piaþã
a spaþiilor de birou ºi odatã cu ea ce-
rerea pentru amenajarea acestora, iar
companiile se vor axa mai mult pe te-
lemuncã?

Horaþiu Didea: Nu se poate ºti
exact. Cred cã cel puþin 30% din forþa
de muncã va lucra de acasã în viitor,
poate 50%, dar maniera în care va fi
afectatã cererea de spaþii de birouri
este incertã, pentru cã depinde ºi de
contextul economic global. Într-o
economie deprimatã cererea de biro-
uri va scãdea, într-una pozitivã nu
cred cã vom vedea o reducere semni-
ficativã a suprafeþelor ocupate de bi-
rouri, pentru cã telemunca nu poate
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substitui în totalitate tipologia muncii
valoroase de astãzi -care implicã ino-
vaþie, creaþie ºi colaborare. Telemun-
ca este eficientã în special în cazul
muncii de procesare, dar ºi acolo cu
niºte rezerve legate de capacitatea
angajaþilor de a o susþine la un nivel
productiv pe termen lung. Multe
companii evalueazã în prezent pro-
ductivitatea la nivelul ultimelor 6 luni,
iar rezultatele în privinþa telemuncii
sunt mixte. Reducerea densitãþii an-
gajaþilor în birouri este într-adevãr o
discuþie recurentã, însã pentru o den-
sitate mai micã a angajaþilor, este ne-
voie în continuare de o suprafaþã de
birouri suficientã. Din aceastã per-
spectivã, precum ºi a evoluþiei pieþei
de amenajãri într-un orizont mediu
de timp, aº spune cã este încã o dis-
cuþie deschisã, cu multiple scenarii
posibile.

Reporter: Care sunt principalele
provocãri pe care le întâmpinaþi în
piaþã?

Horaþiu Didea: Incertitudinea ºi
faptul cã nu se poate calcula în acest
moment amplitudinea recesiunii în
care ne aflãm. Calculele depind de
evoluþia din perspectivã sanitarã,
unde se lucreazã cu foarte multe ne-
cunoscute. Iar amplitudinea scãderii
economice, la nivel global vorbind,
impacteazã nivelul aversiunii faþã de
risc ºi înclinaþiei cãtre investiþii.

Reporter: Care sunt perspectivele
de dezvoltare ale domeniului în care
activaþi în actualul context?

Horaþiu Didea: Noi activãm pe
niºa de piaþã a amenajãrilor de calita-
te, orientate cãtre ergonomie ºi de-
sign human-centered. Companiile
analizeazã revenirea la birou, cel pu-
þin parþial, astfel cã mã aºtept sã exi-
ste tot mai multe proiecte de reame-
najare dupã principii de ergonomie
fizicã ºi socialã adaptate la contextul
sanitar. De asemenea, cred cã anga-
jatorii vor continua sã investeascã în
birouri de calitate, pentru a oferi an-
gajaþilor lor valoroºi un mediu de lu-
cru cu adevãrat sigur ºi confortabil.
Astfel, pe termen lung cred cã niºa
noastrã de piaþã va creºte, chiar dacã
într-un ritm mai redus faþã de anii tre-
cuþi, când aveam o perioadã de
boom economic.

Reporter: Ce aºteptãri financiare
aveþi ºi cum s-au schimbat acestea
pentru anul în curs?

Horaþiu Didea: Am terminat 2019
cu o cifrã de afaceri de 10,7 milioane
de euro, iar pentru anul acesta presu-
punem cã va exista o corecþie între
10 ºi 35%, în funcþie de evoluþia ulti-
mului trimestru din an ºi proiectele
de amenajare în care ne implicãm.

Reporter: Vã mulþumesc!
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