Sua Casa virou
seu local
de trabalho...

...então trabalhe
com mais conforto
Movéis personalizados
para deixar seu
HOME OFFICE
mais confortável.

Na hora de fazer home oﬃce, nada pior do que um lugar
inapropriado, ou ainda, ter tantas distrações ao seu redor
que o trabalho não acaba rendendo tanto, né? Por isso, é
importante saber que alguns detalhes podem ser fundamentais
para uma boa produção em casa, deixando para trás a ideia
de que trabalho de verdade é aquele feito dentro do escritório.
Para enfrentar horas trabalhando, nada melhor do que uma cadeira
confortável para amenizar possíveis estresses e até mesmo não
prejudicar sua postura. Por isso, vale a pena inves r em itens mais
acolchoados e que prezem mais pelo conforto do que pelo design.

Para garan r um trabalho que renda mais - e que não prejudique sua saúde -, a
dica é apostar em ambientes mais iluminados. A janela é uma ó ma escolha
para colocar a escrivaninha, já que a luz natural bate diretamente. Para quem
não conta com luz natural, os abajures podem ser uma boa alterna va: eles
iluminam e deixam o ambiente mais aconchegante.
_____________
Nada melhor do que um ambiente bem decorado: além de trazer um maior
bem-estar, ele pode es mular a produção. Os quadros, por exemplo, podem
conter frases mo vacionais e de inspiração. Já em relação às cores, os tons
claros tendem a proporcionar ambientes mais aconchegantes e relaxantes.

Nada pior do que um ambiente de trabalho bagunçado, por isso, para seu
trabalho render mais, compre organizadores - eles vão facilitar sua vida. Seja
para guardar papéis, canetas ou arquivos, você vai saber onde cada coisa está.

Dica:

De nada adianta um bom ambiente de trabalho se seus equipamentos deixam a
desejar. Por isso, vale muito a pena inves r em bons produtos que tendem a
durar mais e ser mais eﬁcientes. Nesta categoria, computadores e impressoras
bons são muito importantes.

