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IDEIAS CRIATIVAS PARA
OS ESPAÇOS COLABORATIVOS

Sempre antenados às novas formas de se trabalhar, a
Valeflex inova mais uma vez e traz para nossa região
produtos extremamente diferenciados, alinhados com
as novas demandas do mundo corporativo. Embora
muitos ainda vejam o escritório clássico como ícone do
espaço profissional, há tempos o trabalho deixou de ser
realizado em ambientes rígidos e desconectados, onde
as pessoas vão para executar tarefas pré-definidas.

E no meio destas novas demandas, surgem dentro do ambiente
corporativo o que chamamos de espaços colaborativos, locais
que incentivam e potencializam a interação e integração das

Com a consolidação da internet das coisas e dos
dispositivos conectados a ela, passamos a ter acesso
aos ambientes virtuais, criando sistemas de dados
online que conectam bilhões de pessoas num ambiente
imaterial, impalpável, mas que está presente na ampla
maioria das nossas atividades atuais.

equipes, trazendo vários benefícios que vão desde a redução
de custos até o aumento da produtividade e a satisfação
dos colaboradores. Em espaços desse tipo, não há posse
sobre o mobiliário e os equipamentos, sendo configurados e
utilizados de forma mais dinâmica e garantindo ao ambiente
um perfil muito mais permissivo.

Neste novo mundo virtual, o escritório físico deixa de
ser um ambiente preparado apenas para a execução
local de atividades táticas e se amplia para abrigar e
instigar, prioritariamente, as ações estratégicas criadas
por pessoas presentes no espaço físico ou virtualmente
conectadas, permitindo que se trabalhe de diversas
formas, e de inúmeros lugares.

Contamos com várias opções de mobiliários e
equipamentos que permitirão o trabalho em múltiplos
suportes e funções, criando um ambiente empolgante
e confortável para pessoas em situações variadas e
altamente interativas, tanto em usos abertos quanto em
áreas específicas para silêncio e concentração.
Linha composé de sofás modulares.

26

2019 #88

HighBacks para maior concentração ou privacidade.
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PARA OS ESPAÇOS CORPORATIVO

Os estofados modulares se adaptam à arquitetura do espaço,
equipados em geral com eletrificação e mesas de apoio a
notebooks, funcionando tanto como um suporte confortável
e casual para pessoas em conversação direta, quanto para
uso como assentos em salas de espera ou de descompressão.
Outro tipo de mobiliário colaborativo recorrente são as mesas
pequenas e genéricas salpicadas em espaços estratégicos
dentro dos setores, favorecendo microrreuniões e/ou
tarefas rápidas individuais ou em equipe. Entre estas,
destacam-se as mesas altas com bancos, onde a pessoa
sentada fica na mesma altura de outra pessoa em pé,
melhorando a postura e a comunicação.
N e ste m e s m o co n ce i to , u m a n o va te n d ê n c i a é a
microarquitetura, onde atividades que exigem concentração
ou privacidade estão num ambiente muito aberto ou
com ruídos sonoros e visuais ao seu redor. Nestes casos,

as configurações envolvem sofás com laterais altas
(highbacks), ilhas/cabines de reunião em teleconferência
e cabines telefônicas.
Todo este arsenal de produtos é pensado para proporcionar
a possibilidade de trabalho em múltiplos suportes e funções,
criando um ambiente empolgante, confortável e variado.
As premissas básicas do ambiente colaborativo são a interação
entre as pessoas, o produto sem proprietário ou posição
específica e o conforto, proporcionando foco nos assuntos
tratados. Desta forma, o escritório colaborativo representa
diversidade, respeito, interação e criatividade, pilares muito
importantes para a construção de um local inovador.
E é seguindo a retórica de todos estes novos conceitos que a
NeOffice passa a fazer parte do portfólio de produtos ofertados
pela Valeflex. Vale a visita!
Linha de puffs shitake.

Estofados modulares para reuniões informais.
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Estofados para áreas de descompressão ou espera.

HighBacks para monousuário com mesa work para notebook.

Av. São João, 964
Jd. Esplanada – SJCampos/SP
Tel: (12) 3922-2166
Email: valeflex@valeflexgroup.com
Facebook.com/valeflex
Instagram: @valeflexgroup
www.valeflexgroup.com
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