Dicas de Decoração - Advocacia e Contabilidade.

Em um escritório a harmonia no ambiente é fundamental para que um trabalho seja agradável,
o espaço precisa ser organizado tendo em vista as rotinas diárias e é necessário, antes de
tudo, estudar a área disponível para distribuir de forma eficaz toda a mobília. Mesas, cadeiras,
armários e prateleiras costumam compor um ambiente de trabalho e escolher os modelos
coerentes com a disposição do ambiente é uma tarefa muito fácil, ainda mais quando o espaço
é algo que cada vez mais vem diminuindo, principalmente nos escritórios de advocacia e
contabilidade. Pensando nisso trouxemos aqui algumas dicas de como mobiliar seu escritório.

Espaço.

O Espaço onde será localizado o escritório deve ser planejado de acordo com as necessidades
da empresa, claro, dentro do orçamento. A quantidade de móveis como: mesas, cadeiras, uma
recepção, sala de reuniões, etc. Deve ser cautelosamente pensado, para que não haja
excessos, tampouco, gastos desnecessários com mobiliário. Pense no que você precisará
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no dia a dia.

Trabalhar em um ambiente confortável é um dos requisitos para ter um dia mais produtivo e
claro, oferecer um bom atendimento ao seu cliente. Em um ambiente agradável os
colaboradores tem a tendência a proporcionar um rendimento maior e serviço de qualidade aos
clientes.

Os profissionais das áreas de Advocacia e Contabilidade precisam de muita dedicação ao
trabalho, passam horas focados a frente do computador, sendo assim, móveis
ergonomicamente corretos são fundamentais. Escolher a mobília certa pode fazer a diferença
no dia a dia de trabalho.

Por isso, de que vale uma bela mesa, por exemplo, se ela não proporciona conforto ou não
supre as necessidades que o colaborador tem naquele momento?

Avaliar a quantidade de pessoas que trabalharão nesse escritório e a divisão do espaço é um
ponto que não deve ser deixado de lado. Cada funcionário precisa do seu espaço para exercer
sua função.

Praticidade:

Os móveis devem ser distribuídos de uma forma que proporcione praticidade ao dia a dia. O
aproveitamento dos espaços deve ser observado para que não haja desperdício.

O ideal é que toda mobília seja feita por uma empresa especializada em móveis planejados. O
s profissionais desta área são preparados para analisar o espaço e indicar quais as melhores
opções e disponibilizar móveis sob medida de acordo com o gosto e as necessidades de cada
empresa.
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Qualidade:

A qualidade dos móveis que estão sendo adquiridos faz total diferença em longo prazo. Móveis
que utilizam material muito barato na sua composição geralmente tem uma vida curta. Não
adianta comprar um móvel bonito se não for ergonomicamente confortável e não conta com
uma boa qualidade. Sem duvida futuramente causara grande transtorno, custos indesejáveis e
com certeza forçará o escritório a novas aquisições.

Tendo em vista esses pontos que, sem duvida, são muito importantes na montagem do seu
escritório, o investimento em móveis planejados e ergonomicamente corretos é a melhor opção
para o bom funcionamento de seu ambiente de trabalho. Se observar essas dicas você não
terá surpresas negativas e a durabilidade dos seus móveis estará garantida, sem contar que
seus funcionários não terão problemas relacionados à postura inadequada.

3/3

