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. O resumo do projeto exigia um ambiente de trabalho altamente colaborativo e flexível 

para que os funcionários da empresa estivessem conectados em diferentes 

departamentos, explorassem soluções inovadoras no local de trabalho para promover o 

bem-estar e flexibilidade no estilo de trabalho. 

Partimos das premissas principais limitadoras que seriam: interligar a sala multiuso com 

o espaço exterior além de integrar espaços operacionais mesmo estes sendo separados 

por uma recepção. O projeto busca o engajamento dos funcionários de diferente 

setores através de transparencia. 

Adotamos cores pastéis que remetem o feminino para que a narrativa seja mais sutil e 

leve. O uso de vegetação natural, abrigada pela marcenaria sob medida onde 

encontram-se armários, quebram a rigidez dos espaços frios de trabalho.  

As salas de reunião foram localizadas nas regiões próximas à recepção de atendimento 

para evitar visitantes fora do ciclo de colaboradores não interfiram nos espaços de 

trabalho quando forem necessárias reuniões. 

O espaço Multiuso ficara próximo não apenas do pátio externo como também da copa, 

o que possibilita que o mesmo tenha múltiplas funções, desde treinamentos até 

descompressão, evitando assim espaços sub utilizados. 

O equilíbrio importa no design, especialmente para a instituição em questão que cuida 

da saúde mental tão afetada ao longo desses dois anos de pandemia. Assim como os 

cuidados com a mente, o conceito dos materiais é ter uma “base” balanceada, natural 

e limpa, composta por tons claros e sóbrios exaltando a sensação de calma. O 

esquema de cores foi cuidadosamente controlado ao longo de todo o projeto para 

garantir elegância e coerência, com sutis distinções para os diferentes setores 

melhorando a identificação visual e a orientação intuitiva de cada setor além de 

delimitar funções e hierarquia sutilmente. 

A iluminação e a acústica são cuidadosamente projetadas para facilitar uma ampla 

gama de atividades em um espaço compacto. Foi proposto um sistema de divisórias 

acústicas e translúcidas permitindo conectividade visual em todo o local de trabalho, 

mantendo a separação acústica. 

 


