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Conceito de
escritório verde
deve refletir a
missão, a visão e
os valores da
empresa

ESCRITÓRIOS VERDES
Para ampliar a sensação de bem-estar, conceito explora o uso de vegetação, luz
natural, madeira e objetos naturais dentro do imóvel
Da Redação
e para muitos é momento de ficar em casa e trabalhar no modelo home office, para as empresas pode ser a oportunidade
de repensar seus espaços de
trabalho e criar um ambiente
mais saudável para os funcionários. Uma alternativa para isso é o conceito de "escritório verde", que aposta nas
plantas para tornar o local mais confortável
e até reduzir o estresse da equipe.
O conceito explora a inserção de elementos como vegetação, luz natural, madeira e outros objetos naturais a fim de ampliar a sensação de bem-estar, saúde e conforto emocional de quem utiliza os espaços. Assim, o ambiente de trabalho pode proporcionar aumento de rendimento da equipe e até mesmo aju-
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dar a controlar o nervosismo na rotina de trabalho.
Em Rio Preto, empresas já apostam nesse conceito, que vai muito além das plantas,
incluindo também áreas de convivência, bicicletário e iluminação natural. O arquiteto
Daniel Ribeiro, que desenvolve projetos de
escritórios verdes em Rio Preto, explica que
qualquer espaço de trabalho pode ser adaptado para se tornar mais agradável com a
adoção de algumas medidas, como a utilização de mobiliário adequado à ergonomia, estudo de cores adaptando as paletas para cada atividade a ser desempenhada e vegetação com intervenções simples, como painéis
verdes e vasos, além da aplicação de elementos que remetam a conexão com o ambiente
natural.
O especialista acrescenta que, na hora da
escolha das plantas, um estudo deve ser fei-

to junto a um profissional capacitado a fim de
determinais quais são as espécies adequadas para cada local. "Vegetações naturais necessitam de um local similar ao seu habitat
natural, desta forma, algumas se adaptam
melhor em ambientes sem incidência solar,
já outras precisam desse contato direto, algumas necessitam de rega mais intensa,
outras não. Além do clima local, a espécie
deve ter porte adequado para o ambiente e
demandar fácil manutenção", explicou.
Além da preocupação com o bem-estar
dos funcionários, o conceito de escritório
verde deve refletir a missão, a visão e os valores da empresa. "A composição desses
ambientes leva em conta até mesmo o conforto dos funcionários em sua mesa de trabalho, utilizando mobiliário adequado, evitando assim dores nas costas e pescoço", afirmou o arquiteto.

