
PONTO A PONTO

1. Estilo dosmóveis remete aos preferidos emprojetos
residenciais;2. Luz natural deve ser bemexplorada, como
nesteprojeto, que tempersiana sobre oblindexdo jardim
de inverno;3. Leveza doambiente voltado paraopúblico
infantil quebra seriedadedoescritório e torna convivência
mais harmônica;4.Diferentes tipos de iluminação criam
cenas ideais para cadamomento. Acessórios como
luminárias e lustres tambémdevemser bemescolhidos;
5.Homeoffice nãoprecisa ser um lugar separadodo
restante da casa,mas é importante que seja agradável e
acolhedor e que tenhaosmóveis bemposicionados

MADEIRA–Material traz sensaçãode conforto

LUZ–Atençãoà claridade é fundamental

Em2014, iniciativas capazes de reduzir os impactos nega-
tivos dos locais de trabalho na saúde e na produtividade
dos colaboradores foram compiladas pelo World Green
BuildingCouncil no relatório “Saúde,bem-estareproduti-
vidade em escritórios”. Confira algumas:

– 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 confortá-
veis impactam diretamente na satisfação de quem os
ocupa. Estudosmostram que a performance em ambien-
tes quentes pode cair até 6% e em locais frios, 4%.

–Ruídoeacústica: ser produtivo ficapraticamente impos-
sível quando um ruído produz distrações constantes e
indesejadas.Quantomelhor aacústica doambiente, por-
tanto, maior a satisfação dos funcionários.

– Biofilia: fazer doambiente corporativo uma continuida-
de do ambiente externo propiciamaior conforto e produ-
tividade. 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

Acolhimento é, na avalia-
çãodaarquitetaEstelaNet-
to, palavra de ordem para
transformar locais de tra-
balho em ambientes real-
mente especiais do ponto
devista afetivo.
Segundo ela, projeto lu-

minotécnico mais acon-
chegante, aplicação de pa-
pel de parede e escolha de
mobiliário estofado sãoal-
ternativas pontuais e que
devemser consideradas.
“Não existe mais aquele

estereótipo de mundo do
trabalhoemundoresiden-
cial.Atualmente,essescon-
ceitos estão se misturan-
do. Antes, as cores eram
frias e a luz era mais bran-
ca,oqueestimulavamuito
as pessoas. Hoje, o projeto
(de iluminação) é muito
mais aconchegante, efi-
ciente nas áreas que preci-
samdemais luz,masmais
confortável também”, ex-
plica a profissional.
Para ela, também é fun-

damentalprojetareincluir
áreas que proporcionem
interação entre os funcio-
nários como formadeper-
mitir a troca de experiên-
ciaseorelaxamento,quan-
donecessário.
“Do ponto de vista em-

presarial é muito interes-
sante, pois promove a tro-
cadeconhecimentosentre
a equipe, maior patrimô-

nio da empresa. Também
nãodeixade serumasolu-
çãoparafazercomqueolo-
calfiquemaisaconchegan-
te e acolhedor”, afirma.

EXTENSÃODECASA
Responsável por assinar o
projetoarquitetônicodoLi-
fecenter Exclusive, ala de
luxo do hospital de mes-
monome, no bairro Serra,
ZonaSuldeBeloHorizon-
te, ela ressalta que não
deixou de considerar as-
pectos especí f icos de
áreas corporativas volta-
das para saúde e bem-es-
tar, mas que levou em
conta a importância de
criar uma espécie de ex-
tensão da casa para cola-
boradores e pacientes.
“Pensei o tempo inteiro

em uma arquitetura que
fossevoltadaparaoacolhi-
mento,poisquandoprocu-
ramos um médico, faze-
mos uma cirurgia, de mo-
dogeral, estamosmais fra-
gilizados. Imprimi o con-
ceito de extensão da casa,
com iluminação quente,
papel de parede vinílico,
que facilita a limpeza,mas
pareceumlinho,emobiliá-
riomoderno. Nos quartos,
o que muda é só a cama”,
descrevea arquiteta.
A recepção do novo an-

dardohospitaltambémre-
produzo conceito.
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Espaços devem proporcionar
acolhimento e aconchego
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