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Proposta

Programa

Área (m²): 100m² x 2

• Escritório de Contabilidade
• Reforma de layout
• Reforma da copa e execução



Conceito: Luz Natural

Benefícios da luz natural:

• Proporciona maior conforto e, assim, uma maior
produtividade;

• Deixa as pessoas mais otimistas e satisfeitas
com seu ambiente de trabalho;

• Responsável por gerar estimulação mental e
visual;

• Melhor qualidade de vida para os funcionários.

Proposta:

• Aumentar a quantidade de luz natural que
incide no escritório, através de maiores
abertura;

• Instalar persianas mais claras que permitem
uma maior passagem de luz.



Conceito: Luz Natural



Conceito: Luz natural + divisórias de ambiente

Proposta:

• Utilizar divisórias que permitem a passagem de luz, como divisórias de vidro ou
madeira (neste segundo caso, ripada);

• Promover a separação do ambiente sem romper com o espaço, isto é, mantendo a
noção de espacialidade.



Conceito: Luz natural + divisórias de ambiente



Conceito: Cores

Uso do branco:

• Cada cor influencia o ambiente de trabalho de uma maneira, estudos mostram
que um ambiente pintado inteiramente de branco acaba sendo prejudicial para
os funcionários. Cada cor transmite uma sensação diferente nas pessoas,
causando reações alterações em suas atividade.

• O branco também pode transmitir a monotonia, combinado com atividades
repetitivas pode afetar negativamente a produtividade dos funcionários.



Conceito: Cores

Psicologia das cores:

• Verde: para inspirar inovação - verde é uma cor que acalma, promove
harmonia e equilíbrio. Também pode aumentar a performance criativa. É
uma boa escolha para escritórios onde a inovação é parte fundamental do
trabalho.

• Amarelo: proibido para reuniões - é uma cor estimulante e que atrai
otimismo. Porém, uma dose em excesso pode causar ansiedade e estudos
mostram que a chance de as pessoas perderem a paciência é maior em salas
amarelas.

• Vermelho: para quem trabalha com detalhes - estimula o batimento cardíaco
e pode aumentar a pressão sanguínea. Um estudo da Universidade de British
Columbia (UBC) concluiu que o vermelho pode melhorar a performance de
quem executa tarefas nas quais é preciso prestar atenção a detalhes.

• Azul: para os criativos - acalma, promove a comunicação, o vínculo e a
eficiência. Também ajuda a aumentar a criatividade. Pode ser uma boa cor
para usar, por exemplo, em uma sala onde acontecem reuniões de
brainstorming.

Essas são apenas as 
cores primárias!



Conceito: Cores



Conceito: Frases

Proposta:

• Inserir frases na parede com objetivo de incentivar os funcionários da empresa.



Conceito: Cores



Conceito: Vegetação + Jardim Vertical

Benefícios de vegetações no ambiente de trabalho:

• Diminui estresse;
• Filtra o ar;
• Aumenta a umidade do ar;
• Aumenta a produtividade;
• Ambiente fica mais alegre.



Conceito: Frases



Conceito: Frases



Conceito: Frases



Conceito: Copa

• Otimizar o espaço através do
mobiliário;

• Criar uma área que funcione
como descanso para os
funcionários;

• Gerar a possibilidade para que
mais funcionários possam
trazer sua própria comida;

Propostas:



Conceito: Copa



Conceito: Copa



Conceito: Recepção

• Promover a separação da recepção através do uso de
divisórias;

• Otimizar o espaço criando uma área de espera para os
clientes, mantendo a privacidade

Propostas:



Cronograma projeto de arquitetura
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