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Como planejar os espaços de escritórios. Guia prático para gestores e designers
“O que as pessoas realmente fazem num escritório?”
Os autores Juriaan van Meel, Yuri Martens e Hermen Jan van Ree lançam essa primeira e
direita pergunta antes de começar o planejamento de qualquer espaço de trabalho.

Como planejar os espaços de escritórios é um guia prático dirigido a gestores e designers
que queiram criar ambientes de trabalho que funcionem de forma eficaz. Para explicar as
variáveis que devem ser consideradas ao planejar escritórios, o livro é estruturado em
uma sequência que abrange desde os objetivos a cumprir e as primeiras decisões a tomar
até um estudo detalhado de cada tipo de espaço de trabalho, os diferentes tipos de salas
de reunião e os espaços de apoio necessários ao bom funcionamento de um escritório. A
informação é complementada por casos práticos e por uma série de recomendações para
colocar em prática os projetos, tudo ilustrado com esquemas explicativos e interessantes
exemplos de todo o mundo.
Por sua estrutura prática e apresentação sintética de conceitos e tipos de escritórios, este
livro constitui uma leitura indispensável a todos os profissionais interessados na
configuração de espaços de trabalho e no projeto de escritórios.
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Yuri Martens é pesquisador e trabalha no desenvolvimento de estratégias relacionadas ao
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