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O arquiteto Carlos Rossi projetou um ambiente 
totalmente integrado, com uso de tons terrosos com um 
mix na decoração do clássico com o contemporâneo. O 
profissional usou muitas plantas para trazer a natureza 
para dentro do espaço e fez um layout de iluminação 
detalhado. O que mais se destaca neste projeto é 
a mistura de texturas. Portas de correr dividem os 
ambientes e ao mesmo tempo os integram

cotidiano inspirado
para acompanhar as novas posturas corporativas, a arquitetura e o 

décor dos offices aliam versatilidade e bem-estar

  fotos: divulgação
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a arquitetura e a decoração acompanham as 
mudanças de hábitos de cada geração e os 
ambientes corporativos se adequam às novas 
necessidades e posturas de trabalho. palavras 
como funcionalidade, ergonomia e bem-estar se 
destacam nos projetos de locais onde, a grande 
maioria das pessoas, passa a maior parte do dia. 
Já está comprovado que poluição sonora e visual, 
temperatura, iluminação, divisão do espaço e 
conforto influenciam diretamente no rendimento 
profissional. assim, além de afinado com a 
personalidade da empresa, o projeto de um office 
deve ser elaborado para a saúde dos funcionários 
e clientes. a luminotécnica, por exemplo, exige 
planejamento, pois deve facilitar a leitura sem ser 

muito intensa e cansativa. pesquisar sobre os efeitos 
das cores também é uma boa dica. tons quentes, 
como vermelho e laranja, tendem a estimular 
a atenção, assim como o azul claro, o verde e o 
bege auxiliam o bem-estar. Quanto à ergonomia, 
o monitor do computador deve estar na altura da 
linha de visão e, o teclado, no nível dos cotovelos. 
cadeiras com regulagens permitem que cada um 
encontre a posição mais confortável. a temperatura 
é outro item imprescindível a ser levado em conta. 
Garantir a circulação de ar e um clima sempre 
agradável favorece a produtividade. para arrematar, 
existem estudos que comprovam que plantas no 
ambiente de trabalho estimulam a criatividade e a 
concentração. 

Na página ao lado, o arquiteto Celso Pontes, 
projetou uma sede administrativa utilizando a 

linha Sistema 90, da Atualle, que é uma divisória 
de aproximadamente 90mm de espessura. 
Com exclente resultado acústico, permite o 

aproveitamento do material para futuras instalações, 
ou seja, é 100% reutilizado para modificação de 

layout. A montagem é toda feita de saque frontal, 
com a possibilidade passagem de cabeamento e 

dutos de ar condicionado por qualquer ponto cego 
da divisória.A linha também possibilita a existência 
de amplas áreas de vidro para aproveitamente de 

iluminação natural. Acima e ao lado, a sede baiana 
do escritório do arquiteto Sidney Quintela tem 

800m2. O revestimento do piso de praticamente 
todos os ambientes internos e das paredes dos 

lavabos consumiu mais de 300m2 de Marmoglass 
branco. Mobiliário, mesas e sofás na cor branca 

dão leveza visual. Divisórias de vidro transparente 
delimitam discretamente os espaços e integram 

visualmente os diferentes núcleos de atividades do 
escritório. Com uma equipe numerosa, o tratamento 
acústico mereceu atenção especial, principalmente 

nas salas de reuniões, onde o som é isolado 
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Acima, a sala de reuniões desenhada 
pelas arquitetas Vanessa Fontes e Cláudia 
Passarini traz o aconchego da madeira 
e da iluminação pontual. A mesa é do 
designer Fernando Jaeger. O projeto tem 
um apelo ecológico e o ambiente é aberto 
a um belo jardim. Ao lado, no projeto de 
Zelena Rivaben, o staff tem uma bancada 
em laca branca com um vão no centro, 
desenhado para a passagem de fios. A 
luminária é da ViaLight
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atualle

a proposta da divisória interativa Vetroin, da atualle, 

é proporcionar o dinamismo do seu tablet na parede 

do seu escritório. a novidade é um sistema no qual 

cada divisória de vidro pode ser transformada em uma 

“touch screen” de até 100 polegadas. com a Vetroin, o 

usuário tem acesso direto a qualquer conteúdo de um 

computador através do toque, sem a necessidades de 

softwares específicos.

preciatto

a preciatto é uma empresa que pensa nas possibilidades 

de espaços corporativos ou residenciais. entre os 

diferenciais da loja estão o atendimento personalizado, 

indicando tendências, lançamentos, oferecendo soluções 

inteligentes de conforto e de bem-estar aos clientes. 

trabalha em exclusividade com marcas como Huffix, style 

Brazil, inside office e roncalli, além de grifes, como trilho 

suisso, deluse, entre outras.

perfil office

a cadeira aeron chair, da Herman Miller, é um 

consagrado ícone do design, que combina aparência 

distinta com ergonomia pioneira. o produto conta com 

tecnologia ergonômica posturefit, garantindo uma 

postura mais saudável e melhor conforto da região 

lombar. disponível em três tamanhos e com várias 

opções de acabamentos, a aeron é encontrada na loja 

perfil office, representante atec original design.

triMacH

a trimach traz os últimos lançamentos da artesano office. 

a marca de móveis corporativos com design diferenciado 

apresenta diferentes opções de combinações para deixar 

o ambiente de trabalho mais funcional e confortável. na 

foto, ambiente da grife, concebido com a linha Miraggio.
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perfil

a perfil Móveis oferece as melhores marcas 

e diversidade em acessórios, tapetes, móveis 

para dormitórios, living, jantar e áreas externas. 

entre as opções para jardins e varandas, estão 

os produtos da Green House, como o conjunto 

derby da foto, com estrutura em alumínio e tela 

fechada.

sierra

a poltrona Bellagio é um clássico da sierra, 

especialmente confeccionada para proporcionar 

conforto nos momentos de descanso e leitura. com 

estrutura em madeira maciça com acabamento especial, 

o móvel revela linhas luxuosas e o cliente tem mais de 

10 opções de cores e também mais de 300 opções de 

tecidos para personalizar sua peça.

a poltrona Giardino, lançamento primavera/Verão 

da copav, tem curvas suaves e trama especial. 

leve e ideal para ambientes externos, a peça 

traz o charme dos jardins italianos junto com o 

tradicional conforto das peças da marca.

copaV

VialiGHt

a arandela Árvore, da Vialight, é assinada pelo designer 

andré cruz. com ares contemporâneos, a peça é de 

alumínio recortado a laser e traz desenhos únicos, 

que garantem uma iluminação cheia de charme. com 

fechamento de acrílico e polipropileno, a luminária tem 

pintura eletrostática e pode ser encontrada nas cores 

preta, vermelha e branca.


