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Como conduzir 
esta migração ?

coworking

Home office

Do ambiente empresarial 
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Quem somos 
Uma equipe multidisciplinar de profissionais experientes, 
focados no estudo dos ambientes e das relações do trabalho.

Nossos objetivos 
Através de soluções integradas, promover uma transição 
mais segura, harmônica e eficaz do ambiente empresarial 

para o Home Office / Coworking.
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Como a 
e1.conceito
pode ajudar ?



Como a e1.conceito pode ajudar?

✓ Estabelecimento de Política de Teletrabalho (Home office);

✓ Definição de perfis de cargos;

✓ Análise de perfil pessoal e profissional;



Como a e1.conceito pode ajudar?

✓ Treinamento dos Gestores na política de teletrabalho e 
preparação para a gestão a distância e manutenção da 
cultura da organização e alinhamento estratégico;

✓ Treinamento dos profissionais na política e no novo modelo 
de atuação;

✓ Preparação da empresa e gestores para o novo modelo de 
atuação e acolhimento dos profissionais quando em                           
trabalhos internos;  
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Como a 
ergoromano
pode ajudar ?



Como a ergoromano pode ajudar ?

Ergonomia é uma das principais ferramentas preventivas e 
corretivas para uma condição saudável de se trabalhar.

A ergoromano atua na:

✓ Elaboração de critérios para implantação de Plano Piloto;

✓ Avaliação dos locais de trabalho para atender a Norma 
NR17 do Ministério do Trabalho;

✓ Emissão de  Laudos Ergonômicos;

✓ Suporte especializado para perícia técnica;

✓ Treinamentos para uma melhor condição de trabalho; 
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Como a 
mbdesign
pode ajudar ?



Como a mbdesign pode ajudar ?

Somos especialistas em mobiliários e Normas de Ergonomia 
relacionadas. 

A mbdesign atua:

✓ Na orientação para escolha de Mobiliários e Cadeiras nas 
medidas e regulagens corretas;

✓ No estudo e orientação dos ambientes de trabalho quanto 
à: iluminação, ventilação, ruídos, mobilidade e conforto;

✓ No desenvolvimento do manual para aquisição e 
orientação do uso do mobiliário;

✓ Na adequação do espaço atendendo a Norma de 
Acessibilidade;

✓ Coworking - Avaliação das condições de trabalho  
oferecidas pelos espaços compartilhados;
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Como a 
compact office
pode ajudar ?



Como a Compact Office pode ajudar ?

A Compact Office traz uma linha de mobiliários compactos, ideais para 
pequenos espaços.

✓ São produtos concebidos para atender plenamente as recomendações 
das Normas da Ergonomia. 

✓ Possuem Laudos Ergonômicos, garantindo uma condição melhor para 
se trabalhar em Home Office; 
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Nosso time

Áurea Grigoletti
Psicóloga, especialista em desenvolvimento Humano e Organizacional. Escritora e 
Palestrante, tendo atuado como executiva de Recursos Humanos por mais de 20 anos. 
Sócia da e1.conceito Fortalecimento Empresarial.

Marília Neves da Rocha
Psicóloga especialista em desenvolvimento Humano e Organizacional, tendo atuado como 
executiva de Recursos Humanos por mais de 20 anos. Sócia da e1.conceito 
Fortalecimento Empresarial.

Av. Dr Hugo Beolchi, 445 cj 24 CEP 04310-030 
tel.: 55 11 3852 6031
Cel.: 55 11 999924616 Áurea 

55 11 996491422 Marilia
www.e1conceito.com.br
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Nosso time
Carlos Alberto Romano
Especialização em Ergonomia/ SENAC. Professor Universitário e Consultor da Secretaria 
de Saúde do Estado de São Paulo, Fundacentro, Fiesp/ Ciesp, IPT e ABNT. Consultor em 
Ergonomia na Giroflex por 18 anos.

ergo romano  
ergo.romano@gmail.com.br   f 11 9 9185 2009
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Nosso time

Mauro Barros
Arquiteto e Designer, especializado na criação de mobiliário corporativo, com mais de 200 
linhas de produtos lançados. Permanente atualização com visitas a 13 feiras 
internacionais (Itália, Alemanha e Estados Unidos), normas de ergonomia e 

acessibilidade, entre outros.

www.mbdesign.com.br    mbdesign@mbdesign.com.br  f 11 9 9245 0029

www.compactoffice.com.br  contato@compactoffice.com.br  f 11 5573 3959


