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MADEIRA – Material traz sensação de conforto

Espaços devem proporcionar
acolhimento e aconchego
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PONTO A PONTO
Em 2014, iniciativas capazes de reduzir os impactos negativos dos locais de trabalho na saúde e na produtividade
dos colaboradores foram compiladas pelo World Green
Building Council no relatório “Saúde, bem-estar e produtividade em escritórios”. Confira algumas:
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– Qualidade do ar interno: a baixa concentração de gás
carbônico e de poluentes no ar em resposta ao aumento
das taxas de renovação pelo sistema de ar-condicionado
pode aumentar a produtividade em quase 20%.
– Conforto térmico: ambientes termicamente confortáveis impactam diretamente na satisfação de quem os
ocupa. Estudos mostram que a performance em ambientes quentes pode cair até 6% e em locais frios, 4%.
– Ruído e acústica: ser produtivo fica praticamente impossível quando um ruído produz distrações constantes e
indesejadas. Quanto melhor a acústica do ambiente, portanto, maior a satisfação dos funcionários.
1. Estilo dos móveis remete aos preferidos em projetos
residenciais; 2. Luz natural deve ser bem explorada, como
neste projeto, que tem persiana sobre o blindex do jardim
de inverno; 3. Leveza do ambiente voltado para o público
infantil quebra seriedade do escritório e torna convivência
mais harmônica; 4. Diferentes tipos de iluminação criam
cenas ideais para cada momento. Acessórios como
luminárias e lustres também devem ser bem escolhidos;
5. Home office não precisa ser um lugar separado do
restante da casa, mas é importante que seja agradável e
acolhedor e que tenha os móveis bem posicionados

Acolhimento é, na avaliaçãoda arquiteta Estela Netto, palavra de ordem para
transformar locais de trabalho em ambientes realmente especiais do ponto
de vista afetivo.
Segundo ela, projeto luminotécnico mais aconchegante, aplicação de papel de parede e escolha de
mobiliário estofado são alternativas pontuais e que
devem ser consideradas.
“Não existe mais aquele
estereótipo de mundo do
trabalho e mundo residencial.Atualmente,essesconceitos estão se misturando. Antes, as cores eram
frias e a luz era mais branca, o que estimulava muito
as pessoas. Hoje, o projeto
(de iluminação) é muito
mais aconchegante, eficiente nas áreas que precisam de mais luz, mas mais
confortável também”, explica a profissional.
Para ela, também é fundamental projetar e incluir
áreas que proporcionem
interação entre os funcionários como forma de permitir a troca de experiênciaseorelaxamento,quando necessário.
“Do ponto de vista empresarial é muito interessante, pois promove a trocadeconhecimentos entre
a equipe, maior patrimô-

nio da empresa. Também
não deixa de ser uma soluçãoparafazercomqueolocalfiquemaisaconchegante e acolhedor”, afirma.
EXTENSÃODECASA
Responsável por assinar o
projetoarquitetônicodoLifecenter Exclusive, ala de
luxo do hospital de mesmo nome, no bairro Serra,
Zona Sul de Belo Horizonte, ela ressalta que não
deixou de considerar aspectos específicos de
áreas corporativas voltadas para saúde e bem-estar, mas que levou em
conta a importância de
criar uma espécie de extensão da casa para colaboradores e pacientes.
“Pensei o tempo inteiro
em uma arquitetura que
fosse voltada para o acolhimento,poisquandoprocuramos um médico, fazemos uma cirurgia, de modo geral, estamos mais fragilizados. Imprimi o conceito de extensão da casa,
com iluminação quente,
papel de parede vinílico,
que facilita a limpeza, mas
pareceumlinho,emobiliário moderno. Nos quartos,
o que muda é só a cama”,
descreve a arquiteta.
A recepção do novo andardohospitaltambémreproduz o conceito.
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– Biofilia: fazer do ambiente corporativo uma continuidade do ambiente externo propicia maior conforto e produtividade. A presença de plantas aumenta em cerca de 6%
a produtividade dos colaboradores, em 15% a sensação
de bem-estar e em 15% a criatividade.
– Layout: a forma como um escritório está configurado
afeta a concentração, a colaboração, a confidencialidade
e a criatividade dos ocupantes. Locais com áreas de
interação e lazer aumentam em até 18% a coesão dos
colaboradores e minimizam em 6% o estresse
LUZ – Atenção à claridade é fundamental

