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N O V O
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O F F I C E

SENSÍVEL AO
MOMENTO ATUAL
Entendendo o papel de agente transformador do meio, a Marel traz neste e-book o “Novo
Home Ofﬁce” para discutir como será o futuro
de muitos proﬁssionais que agora se despertam
para uma nova realidade: o trabalho digital que
utiliza o lar como escritório.

Sabemos do gosto reﬁnado dos nossos
clientes, e este novo ambiente precisa entregar
a mesma experiência dos demais cômodos da
casa.

Imagens ilustrativas

Mas como será o
“Novo Home Ofﬁce”?
Quais as suas características?
Nosso desaﬁo aqui é construir contigo
através da leitura deste e-book uma nova
percepção: o valor de espaços e projetos
com a ﬁnalidade de elevar a produtividade
do trabalho promovendo conforto e
inspirando ainda mais a criatividade.
Boa leitura!
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U M N O V O M O M E N T O
P A R A O M U N D O

U M A
N O V A
E R A

É h o ra d e re p e n s a r e s p a ç o s e
ambientes. Estamos atravessando um fato
inédito na humanidade, onde o “valor do
lar” pode ser deﬁnitivamente reconhecido
como um local seguro e prazeroso.
Diante do desaﬁo do isolamento social,
uma nova realidade: o home ofﬁce.
O termo traz o conceito escritório em
casa, ou seja, o lar agora ganha uma nova
função: receber o trabalho.
Fato é, que muitas pessoas não
estavam preparadas para este momento, e
em seus lares não havia um espaço
destinado a esta atividade. Então a sala de
jantar e a mesa da varanda ganharam
novas possibilidades para acolher o
trabalho proﬁssional.
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Porém, sabemos da inﬂuência do
ambiente, do design, da cores na produtividade do trabalho, e na qualidade da jornada.
Esta nova realidade despertou uma nova
necessidade: considerar um espaço dedicado
e exclusivo para o trabalho, trazendo
efetivamente o convite: bem-vindo a era do
digital!
O novo home ofﬁce é diferente do
conceito que se tinha antes da pandemia, este
novo jeito de trabalhar em casa será a
realidade de muitos proﬁssionais daqui para
frente e vamos entender os motivos que
sustentam esta realidade.
Conheça agora os motivos que sustentam
o novo home ofﬁce!

Já não será como antes,
e que bom!
A nova realidade de microempreendedores,
autônomos e proﬁssionais do futuro.
Tanto se fala em era digital, e a prova de que
este, sem dúvidas, será o futuro foi reforçada
com a pandemia mundial ocasionada pelo novo
coronavírus.
A partir do isolamento social, o home ofﬁce
tornou-se prioridade, proﬁssionais precisaram
trabalhar de suas casas e muitos desaﬁos
surgiram neste período.
Entre eles podemos destacar abaixo os
pontos mais comuns:
A falta de um espaço exclusivo para o
trabalho
Móveis e design não foram projetados para o
trabalho
O desaﬁo de trabalhar em casa, com os ﬁlhos
Necessidade de inspiração e espaços para
organizar o trabalho e armazenar documentos e
materiais.
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Fato é que para um período de tempo, todos
deram um jeito. Mas para alguns proﬁssionais esta
será a nova realidade.
Com o mercado e a economia desestabilizados,
muitos proﬁssionais optaram em rever custos e
elegeram o trabalho em casa, como forma de
promover economia ﬁnanceira e manter seus
negócios ativos. Outros viram no home ofﬁce uma
oportunidade de tornar seus negócios digitais,
podendo falar com qualquer pessoa em qualquer
lugar do mundo através da internet, com a opção
de atender clientes, negociar, vender e contratar
proﬁssionais sem preocupação com as fronteiras e
barreiras territoriais.
O novo home ofﬁce é cheio de oportunidades, e
pode ser extremamente prazeroso trabalhar de
casa, se este espaço para acolher a nova rotina for
planejado e pensado para tal.
Se para o proﬁssional adaptar-se já é uma
realidade, para designers, arquitetos e projetistas o
desaﬁo está justamente em projetos que tornem
tão prazerosa a jornada de trabalho.
E para nós, a entrega de projetos reﬁnados, que
cumpram com louvor o compromisso de “abraçar”
o proﬁssional e oferecer a ele o requinte e a
elegância de um escritório a sua altura.

O espaço
Um projeto de ambiente para acolher o home ofﬁce precisa
atender a um destes objetivos: trabalho diário ou para ser usado
pontualmente seja uma ou duas vezes na semana, ou como um
ponto de apoio para atividades esporádicas.
Onde o trabalho é diário a dica é investir em um espaço
dedicado somente para o escritório, permitindo assim maior
privacidade, e a instalação de armários, mesa, nichos, e decor
adequada para tornar o ambiente funcional e agradável.
Neste ambiente, é de extrema importância avaliar ainda a
metragem, circulação, iluminação, posição solar e quais as
funcionalidades necessárias para acomodar com conforto o
proﬁssional.
A dica aqui é buscar a personalidade do proﬁssional e traduzir
no design do projeto.
Imagens ilustrativas

PARA
SE INSPIRAR
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Planeje a iluminação do espaço
Em todos os projetos de ambientes, a iluminação é de extrema
importância. Com o posicionamento adequado, ela valoriza e enaltece
o design, agregando experiência sensorial ao ambiente.
Em projetos para home ofﬁce, é fundamental considerar luz
artiﬁcial e luz natural, extraindo maior proveito de ambas.
Para aproveitar melhor a luz natural e elevar a sensação de
liberdade, a sugestão é montar o escritório próximo as janelas
garantindo luminosidade e ventilação. Quem não adora trabalhar e
apreciar uma boa vista para a natureza ou até mesmo para a cidade?
A iluminação artiﬁcial pode ser utilizada como um item da decor,
podendo agregar ao design estilo e ainda proporcionar maior
visibilidade do ambiente. Utilize arandelas de apoio, ﬁtas de led em
prateleiras sobrepostas, pendentes que podem ser centrais ou até
mesmo descendo do teto próximo a mesa de trabalho.
Outra dica, é que os projetos de armários corporativos da Marel,
possuem iluminação interna, ou seja, ao abrir ou correr a porta do
armário imediatamente luzes internas são acionadas permitindo maior
visualização dos materiais no interior do móvel.
É importante considerar que a iluminação artiﬁcial mais indicada
para o home ofﬁce é a luz branca morna, 3000K.
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Acerte na cor
Este tópico é extremante importante e sabemos que
as cores inﬂuenciam as emoções e podem até elevar os
níveis de concentração.
Ambientes com cores neutras são ideais para quem
trabalha em atividades que exigem alta concentração.
Já para proﬁssões que envolvem criatividade, pode
investir em cores mais quentes e na mistura delas. Itens
de decoração podem ser grandes aliados para inspirar as
boas ideias.
Outra dica é investir em painéis ou papéis de parede,
eles tornam o ambiente mais agradável e favorecem o
bem-estar.
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Escolhendo o lugar certo
Eleger o cômodo da casa onde será realizado o
projeto de home ofﬁce parece uma tarefa fácil, e a
maioria das pessoas tendem a tomar esta decisão
utilizando apenas um critério: cômodo disponível.
Porém, nem sempre este espaço será o mais
ideal para a prática do trabalho proﬁssional, para
ajudar na decisão, listamos algumas opções e dicas
de como fazer uma boa escolha.
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Tenha em mente o estilo de home ofﬁce que
deseja: clássico, moderno, contemporâneo,
minimalista, intimista.
Liste tudo o que será necessário para o
desempenho da função: número de mesas, cadeiras,
armários, balcões, poltronas e volume de material.
Avalie iluminação natural do local: janelas, portas
e área de ventilação.
Considere aspectos importantes para tornar o
ambiente confortável: silêncio, barulho, metragem,
se é próximo ao banheiro por exemplo.
Metragem do espaço.
Avalie se em algum momento será necessário
receber algum cliente ou parceiro para um
atendimento, por exemplo.
Agora é deﬁnir qual o cômodo da sua casa que
atende aos requisitos necessários para o trabalho.

Um toque de
PERSONALIDADE
Para que o ambiente seja inspirador e a jornada de
trabalho promova bem-estar é importante selecionar uma
decoração que transmite a identidade que irá utilizar.
Traga para este ambiente alguns itens como: livros,
quadros, porta-retratos, entre outros acessórios de cunho
afetivo.
Mescle estes itens com plantas vivas ou artiﬁciais, a
sensação da presença da natureza acalma e promove
equilíbrio.
Considere se possível, neste ambiente, um espaço para o
café ou chá e uma moringa com água, assim evitará muitas
idas a cozinha.
A regra para um bom home ofﬁce é levar para este
ambiente tudo o que será necessário para o desempenho das
atividades, evitando muitas saídas para buscar material.
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Acessórios, praticidade na medida certa!
Para promover ainda mais conforto e praticidade no seu home ofﬁce, a Marel conta com uma linha de acessórios elegantes e modernos.
Um bom projeto une requinte, elegância e praticidade. Otimizar o tempo e melhorar a experiência de uso de móveis planejados é a
proposta da linha de acessórios.
Acessórios discretos, que na maioria das vezes passam imperceptíveis no design.
Os cabos e ﬁos, seja em casa ou no escritório, podem facilmente ﬁcar desorganizados, criando aquele famoso emaranhado de ﬁos,
diﬁcultando o seu manuseio. Há, no entanto, diferentes ferramentas que podem tornar tarefas como substituição, movimentação ou
manutenção de equipamentos com cabos mais fáceis, adicionando ainda um olhar mais organizado ao ambiente.
Os passa-cabos são sistemas de gerenciamento de ﬁos, que ﬁxados em uma abertura na superfície do móvel, auxiliam na transposição dos
cabos de televisores, monitores, teclado, dentro outros elementos, para a parte inferior do móvel.
Já o carregador por indução, embutido ou via USB deixam ainda mais discreta a bancada, proporcionando um acabamento clean.
Conheça algumas opções:

Tomada USB Caixa
Multy

Tomada Emoji Tec

Carregador USB Móvel

Carregadores por
indução embutido

Totem para tomadas e
cabos de redes
imbutidos

Tomada caixa com 3
blocos

Tomada caixa com 6
blocos

Mini tomada com
blocos e bastidor

Carregadores por
indução (de sobrepor)

Passa cabos, redondo
e quadrado

A escolha certa para
olhares reﬁnados
Para inspirar o seu home ofﬁce, apresentamos a
seguir alguns projetos executados pela Marel, que
agregam cores, padrões e design único.

Projeto Marel

Projeto Marel

Projeto Marel

Projeto Marel

Projeto Marel

Do jeito que você deseja, a Marel faz. Porque só quem
entende do seu gosto reﬁnado, sabe como promover
projetos que proporcionam boas experiências.
Marel – desde 1967, para olhares reﬁnados!
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