
TEXTO RESUMO DA PROPOSTA 

Os avanços na forma de convívio com a Covid, bem como as efetivas campanhas de 
vacinação, reduziram drasticamente o número de casos da pandemia e determinaram o 
parcial abandono do home office e o consequente retorno ao trabalho presencial. 

O projeto adaptado a este contexto, envolve a volta ao ambiente corporativo. Implica não só 
em uma mudança de hábitos e costumes, mas também na reformulação dos próprios 
espaços que devem ser mais acolhedores e humanizados. 

No caso do Conselho Regional de Psicologia - com área relativamente reduzida - no qual não 
se pôde aumentar os desejáveis distanciamento entre moveis e a relação área/funcionário, 
introduzimos alguns outros elementos de arquitetura de interiores que foram utilizados 
visando proporcionar maior conforto sensorial, o aumento da criatividade, da iniciativa, da 
concentração e da interatividade. Os elementos introduzidos são os seguintes:  

Espaços flexíveis 
Optamos pela criação de espaços fluidos, permeáveis , que facilitam a liberdade de 
movimentos, incrementando assim as relações pessoais e a melhoria na produtividade. 
Possuem também os mesmos, em razão da pós-pandemia, qualidades funcionais que 
favorecem e permitem a fácil limpeza e manutenção.  

1. Espaços confortáveis  
Procurou-se com a acústica, a iluminação, a adição de superfícies de vidros que criam 
transparência , o uso de materiais mais amigáveis ( revestimentos em tijolos, madeira) , 
texturas e cores, introduzir elementos que foram essenciaisna intenção de se criar 
ambientes mais confortáveis e mais próximos do ambiente familiar. 

2. Espaços de “coworking”  
Considera-se que após o inevitável isolamento e o afastamento do seu ambiente 
profissional, as pessoas precisam agora interagir, trabalhar de forma mais sociável e 
relaxada, não somente com o uso de novos mobiliários e lay outs mais abertos que 
propiciam o contato e a colaboração. 

3. Espaços ligados a natureza 
Considera-se que a atual preocupação com a saúde física e mental, requer a inserção de 
elementos biofílicos  e na criação de pequenos “lugares” com vegetação, que impactam 
positivamente não só na produtividade e remetem os usuários à natureza e criam a 
sensação de aconchego e bem-estar.  

4. Espaços para o aprendizado e comunicação 
Foi criado no novo projeto, espaços destinados ao aprendizado, à obtenção de do novo 
modo de trabalhar que precisam ser equacionadas nos escritórios atuais. 

5. Espaços para a descontração e o relaxamento  
As novas modalidades de troca de informações, reuniões presenciais ou à distância, que 
são consequências das grandes distâncias entre casa-trabalho, em cidades com sistemas 
de circulação deficientes, bem como as pressões inerentes ao exercício das atividades na 
própria empresa, condicionaram a implantação no novo ambiente de trabalho de 
espaços de descontração, descompressão, alimentação e descanso. Zonas tranquilas 
para as pessoas desconectarem e recarregarem novas energias. 
 
 


