
11 PASSOS PARA 
UM AMBIENTE DE 
TRABALHO 
PERFEITO

THANK GOD IT 'S MONDAY!



INTRODUÇÃO

O ambiente corporativo sofreu diversas
mudanc ̧as nos u ́ l t imos anos, com novas
tendê ncias de atenção ao bem - estar dos
colaboradores e conseque ntemente aumento
da produtividade.

Essas mudanc ̧a s são conse qu e ̂ncia da
percep ç ̧a ̃o de q ue é n ece ssa ́r io planejar bem o
local onde as pe ssoas va ̃o pa ssar bo a parte d e
seu s dias, para garantir qu e aq uele local ajude
nos resultados dos colaboradores.

Este EBook, formulado pelo time da Quadoo,
possui como objetivo mostrar as diretr izes
que guiam a construça ̃o e a manutença ̃o de
um local , de forma a proporcionar o bem - estar
para as p essoa s qu e o frequ entam com base
nos novos conceitos d e bem - estar no
ambiente corporativo.







AR

• Divulgar que é proibido fumar nas
dep end ências interna da e mpresa,
separan do se possível uma a ́rea para os
fumantes.

• Garantir a venti lação e renovação do ar no
ambiente, assim como ter uma rotina de
manutenc ̧a ̃o dos equipamentos ut i l izados
na venti lac ̧a ̃o.

• Optar pela venti lação natural : estudos
mostraram que existe um benefi ́cio de 7, 7%
na produtividade a ssociado a espac ̧o s
venti lados naturalmente.

• Gerenciar a infi l tração de poluição do ar
com instalac ̧a ̃o de sistemas de pas sagem e
/ ou retentores em todos os acessos
principais do edifi ́cio

GARANTIR ALTOS NÍVEIS DE QUALIDADE 
DO AR INTERNO DURANTE TODA A VIDA 

ÚTIL DE UM AMBIENTE



NUTRIÇÃO

• Trabalhar a transparência nu tr icional ! Estudos
mostram evidência de um c onsumo mais
consciente q uando as pe ssoa s en tendem o qu e
compõe os al imentos que elas consomem .

• Criar estratégias para aumentar a visibi l idade de
al imentos saudáv eis , além de faci l i tar o acesso a
essas comidas d e maneira conveni ente, encoraja
as pe ssoa s no ambiente d e trabalh o a terem uma
al imentação mais saudável .

• Implementar uma cultura de ed uca ção nutr icional
consiste em focar na mudança de
comportamentos, e não apenas fornecer
informações sobre os al imentos. Dentro do
ambiente de trabalho, esse aprendi zado pode ser
feito através da comunidade de pessoas qu e
compõem o ecossistema.

CRIAR UM AMBIENTE ONDE A ESCOL HA
SAUDÁVEL É A MAIS FÁCIL.



ÁGUA

• Apl icar fil tros: os fil tros de sedimen tos reduzem a den sidad e da ág ua,
removendo sól idos em suspe nsão. I sso pode resolver problemas de
qual idade da água com base na aparência e preparar a água para
estágios poster iores do tratamento.

• Deixar água disponível e ac essível p ara todas as p e ssoas do ambiente.
A adição de bebedouros combinada com informações sobre o consumo
é essencial para manter a saúde das pessoas.

• Ter atenção à disponibi l idade de ág ua para higien e e à estrutura dos
lavatórios. Pias e torneiras precisam evitar contatos desn ece ssários
com as mãos, e banheiros devem incluir papel toalha, que evitam a
prol iferac ̧a ̃o de bacte ́r ias (ao contra ́r io de secadores de ma ̃o)

GARANTIR A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA 
POTÁVEL E NÃO POTÁVEL.



• Prover conforto visual através da i luminação:
esse recur so requer atenção às atividades qu e
serão d esenvolvidas no ambiente d e trabalho,
assim como a idade das p essoas i mpactadas
pela luz . C ada um desse s aspectos vai alterar a
necessidade de i luminação do local .

• Aumentar o acesso à luz natural : o acesso
interno à luz do dia deve ser conta bi l izado em
todas as e tapas do planejamento do edifício,
desde o projeto arquitetônico e de fachada, ao
design e layout de inter iores.

• Planejar o e spac ̧o e o d esign da i luminac ̧a ̃o
para minimizar a quantidad e d e bri lho que os
indivi ́duos percebem . Pode ser apl icado
sombreamento das janelas e criac ̧a ̃o de um
layout adaptado

LUZ
TEM O OBJETIVO DE CRIAR UM AMBIENTE 

ONDE A EXPOSIÇÃO À LUZ SEJA AGRADÁVEL E 
A ILUMINAÇÃO CONTRIBUA PARA A SAÚDE 

VISUAL,  MENTAL E BIOLÓGICA .



MOVIMENTO

• Fornecer móveis para estaçõ es de trabalho
ergonômicas, sejam fixas ou flexíve is, além
de programas educativos sobre fatores de
risco no local de trabalho, sinais e sintomas
de desconforto.

• Disponibil izar espaço para trabalhadores
fixos e temporários, como armazenamento
de be ns, bicicletas e instalaçõe s de troca de
roupas e chuveiro.

• Viabi lizar aos ocupantes ac esso a espaços e
equipamentos d e atividade física
dedicados, sem nenhum custo.

PROMOVER ATIVIDAD ES FÍ SI CAS E UM ESTILO
DE VIDA ATIVO, PARA DESENCORA JAR
COMPORTAMENTOS SEDENTÁ RIOS, ATRAVÉS
DO DESIGN, PROGRAMAS E POLÍTICAS.



CONFORTO 
TÉRMICO

• Controlar os seis principais parâmetros de
conforto térmico (temperatura do ar,
umidade, movimento do ar, temperatura
radiante média das sup erfícies
circundantes, taxa metaból ica, isolamento
da roupa).

• Real izar pesquisas d e conforto térmico para
aval iar quais ser viços de construção e
recursos d e design estão ou não com bom
desempenho.

• Possibi l i tar o controle térmico individual
para maior conforto térmico e expan são dos
l imites de ac eitabi l idade do conforto
térmico.

FOMENTAR A PRODUTIVIDADE E GARANTIR UM NÍVEL 
MÁXIMO DE CONFORTO TÉRMICO ENTRE TODOS OS 

USUÁRIOS DO AMBIENTE



SOM

• Projetar o ambiente de acordo com o uso e
as n ece ssidad es de som : espaços pa ra foco,
colaboração, social ização e aprendizado.

• Controlar a transmissão de ruído atravé s da
mídia de separação para privacida de entre
salas. Além disso, podem ser vedada s
imperfeições na construção e fechada s
quaisqu er pe netraçõ es que possa m existir
nas divisórias, em torno ou acima delas.

• Implementar um sistema qu e ma scara o
som de acordo com a dispersão desejada
para cada zona do escritór io.

REFORÇAR A SAÚDE E O BEM -ESTAR DOS
OCUPANTES, ATRAVÉS DA IDEN TIF ICAÇÃO E
MITIGAÇÃO D E PARÂMETROS DE CON FORTO
ACÚSTICO QU E MOLDAM AS EXPERIÊN CIAS DOS
OCUPANTES NO AMBIENTE CONSTRUÍDO.



• Criar um protocolo para l idar com resíduos
perigosos, com o intuito de mitigar a poluição
química, resultado do manuseio inadeq uado d e
fluxos de resíduos perigosos.

• Fornecer alternativas mais se guras aos produtos
de l impeza convencionais, que podem conter
ingrediente s p erigosos, para reduz ir o r isco de
problemas de saúde.

• Optar pelo u so d e materiais de construção e
móveis com baixas emissões de COV (Composto
orgânico voláti l ) para ajudar a melhorar
substancialmente a qual idade d o ar interno,
pr incipalmente por um longo período de tempo.

MATERIAIS
REDUZIR A EXPOSIC ̧A ̃O A MATERIAIS DE
CONSTRUC ̧A ̃O PERIG OSOS ATRAVE ́S DA
RESTRIC ̧A ̃O OU ELIMINAC ̧A ̃O DE
COMPOSTOS TO ́XICOS E A PROMOC ̧A ̃O DE
SUBSTITUIC ̧O ̃ES MAIS SEGURAS



MENTE

• Auxil iar no acesso à natureza por meio da exposição direta (por exemplo, plantas no
escritór io), indireta (por exemplo, vistas d e janela s) ou repre se ntacional (por exemplo,
fotografias) a elementos naturais .

• Reduzir o estresse através de mudan ças nas op erações, aumento do apoio de colegas e
sup er visores, e treinamento dos fu ncionários no desenvolvimento de resi l iência para
suportar estressores do trabalho.

• Promover locais de trabalho com um design de plano aberto para apoiar a saúde e o
bem - estar dos funcionários, por meio de programas e soluções de de sign inovadores.
Essas estratégias incluem design qu e p ermite que os indivíduos ajustem o ambiente de
acordo com a preferência pessoal e os requisitos das tarefas.

PROMOVER A SAÚDE MENTAL POR MEIO DE POLÍT ICAS, PROGRAMAS E
ESTRATÉGIAS DE DES IGN QUE BUSCAM ABORDAR OS DIVERSOS FATORES
QUE INFLUENCIAM O BEM -ESTAR COGNITIVO E EMOCIONAL



COMUNIDADE

• Envolver as partes interessada s no local de
trabalho desd e o início do projeto. Essa
atitude cria a oportunidade de diálogo entre
os principais tomadores de decisão,
planejadores e ocupantes.

• Ter ser viços básicos de saúd e de c uidados
primários essenciais e ser viços preventivos,
como médico, odontológico, visão, saúde
mental , uso de substâncias, exames
preven tivos, gerenciamento d e do enças e
aval iações biométricas.

• Planejar espaços e lugares realmente
acessíveis e qu e não se l imitam à
conformidade com o código local . Em vez
disso, convidam indivíduos com diversas
habi l idades e nec essidade s de mobi l idade a
usar o espaço.

APOIAR E PROMOVER O ACE SSO A CU IDADOS DE
SAÚDE ESSE NCIA IS NO LOCAL DE TRABAL HO,
ESTABELECENDO UMA COMUNIDADE INC LUS IVA E
INTEGRADA POR MEIO DA EQUIDADE SOCIAL,
ENGA JAMENTO CÍVICO E DESIGN ACESSÍVEL.



• Incentivar a participação e a colaboração dos
ocupantes na criação de planos para melhoria do
bem- estar no ambiente de trabalho.

• Criar rotinas e programas que envolvam a
criação novos espaços de acordo com as
nec essidad e s da comunidade e de novos
integrantes.

• Estar atual izado sobre as tendências e inovaçõe s
em ambientes de trabalho, além de sempre
al inhar o planejamento com direcionamentos
sustentáveis.

INOVAÇÃO
DISP ONIBIL IZAR RECURSOS DE INOVAÇÃO
QUE ABREM CAMINHO PARA O
DESENVO LVIMENTO DE ESTRATÉGIAS PARA
CRIAR AMBIENTES SAUDÁVEIS.



A Quadoo é a única empresa de arquitetura corporativa especial izada em
concepção de ambiente s d e trabalho de alta performance. Sabe aquela sen sação
de orgulho do seu ambiente de trabalho? Lindo, funcional e que todos falam
bem? De chegar e se sentir em casa?

Contratando a nossa empresa é assim que você e toda sua equipe se sentirão !  

Nosso trabalho consiste em criar, projetar e construir espaços corporativos qu e
resultam no bem - estar do se u time e busc am a melhor performance de cada um.
Al inhamos tecnologia , inovação, cr iatividade, capacidad e d e e xecução,
cumprimento de prazos e custos adequa dos, tudo isto respeitando as normas
vigentes e o meio ambiente.

Garantimos processos ágeis e inovadores para a readequação da sua empresa!

THANK GOD IT'S MONDAY!



https://www.facebook.com/quadoo.br/
https://instagram.com/quadoo.br
https://www.linkedin.com/company/quadoo-arquitetura-corporativa/

