
(3) GESTÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

PLANEJAMENTO OPERAÇÃO MONITORAMENTO E CONTROLE

Análise da forma de ocupação dos ambientes Gestão da ocupação dos espaços de trabalho
Verificação periódica dos usos e períodos de 

ocupação dos ambientes

Análise das medidas coletadas (comparativos 

medições internas e valores referência ou medição 

ar externo) e tomada de ações corretivas em caso 

de não-conformidade

Indices de satisfação dos usuários em termos de 

conforto térmico, acústico, olfativo e visual

Análise dos dados coletados (histórico e 

reclamações)

Acompanhamento da produtividade em função da 

gestão das estações de trabalho individuais

Aplicação de APO´s para atualizar informações 

referentes às necessidades dos usuários e do 

negócio abrigado, em termos de ambiente de 

trabalho e organização dos espaços. 

A gestão do ambiente de trabalho se refere às pessoas e usuários do edifício e ao próprio negócio central. 

Ela trata do layout dos espaços de trabalho, dos processos de mudanças, do conforto e da produtividade 

destes espaços.

Identificação e classificação dos espaços conforme 

suas necessidades em termos de conforto e 

qualidade sanitária
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Gestão das estações de trabalho individuais 

Identificação e classificação dos espaços conforme 

suas necessidades em termos de flexibilização de 

espaços, ergonomia, funcionalidade, sigilo, 

tranqüilidade, inteligibilidade da fala, etc.

H.1 (Ambiente de trabalho)
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A gestão do ambiente de trabalho se refere às pessoas e usuários do edifício e ao próprio negócio central. 

Ela trata do layout dos espaços de trabalho, dos processos de mudanças, do conforto e da produtividade 

destes espaços.
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Identificação dos espaços coletivos e planejamento 

da logística interna mais adequada

 Gestão dos espaços coletivos e da logística interna 

(salas de reunião, tecnologia e instalações 

específicas, etc.)

Avaliação da adequação da gestão dos espaços 

coletivos e da logística interna

Identificação das necessidades em termos de 

suporte tecnológico e operacional aos fluxos de 

informação

Suporte tecnológico e operacional aos fluxos de 

informação (gestão de documentos e dados, 

telecomunicações, reprografia, correio, sistemas 

áudio-visuais, e outros)

Atualização periódica considerando necessidades e 

inovações tecnológicas disponíveis

Identificação das características intrínsecas ao 

negócio e ao ambiente de trabalho com a finalidade 

de identificar meios adequados e coerentes para a 

humanização dos espaços 

Humanização do ambiente de trabalho 

Plano de acessibilidade universal e sinalização
Acessibilidade e promoção do uso igualitário dos 

ambientes para todos seus usuários 

Avaliação da infraestrutura disponível e da efetiva 

utilização dos espaços pelas pessoas portadoras de 

necessidades especiais

Identificação de todas as atividades de gestão do 

ambiente de trabalho presentes e/ou necessárias

Gestão das sugestões e reclamações de usuários / 

ouvidoria

Aplicação de APO´s para identificar novas 

necessidades em termos de gestão do ambiente de 

trabalho

Identificação das responsabilidades pelo 

planejamento dos processos de mudanças

Condução das pessoas através dos processos de 

mudanças

Avaliação da satisfação dos usuários submetidos 

aos processos de mudança
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A gestão do ambiente de trabalho se refere às pessoas e usuários do edifício e ao próprio negócio central. 

Ela trata do layout dos espaços de trabalho, dos processos de mudanças, do conforto e da produtividade 

destes espaços.
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Controle das vazões de ar e da perda de carga dos 

filtros 

Sintonia com ocorrências de faltas e doenças nos 

usários

Controle do fumo

Monitoramento da qualidade do ar interior para 

identificar a presença de poluentes, COV, 

formaldeídos e pelo menos 2 dos poluentes 

seguintes: CO, partículas inferiores a 10 microns, 

dioxido de azote, amoníaco, poeiras e particulados 

Controle centralizado e contínuo da taxa de CO2

Monitoramento da taxa de CO2 ambiente nos 

espaços com ventilação mecânica e nos espaços 

com ventilação natural mas com alta densidade de 

pessoas

Comunicação de sensibilização para o 

aproveitamento da ventilação natural (quando não 

houver fonte poluidora externa)

Fornecimento de recomendações aos usuários 

quanto à frequencia de abertura das janelas para 

garantir troca de ar suficiente nos locais

Controle do mofo

Medições de acompanhamento para verificar 

qualidade microbiológica do ar interior, como os 

alergênicos

Identificação da presença de amianto e/ou radônio
Monitoramento da presença de amianto e radônio 

conforme regulamentação

Identificação de possível exposição eletromagnética 

do edifício

Identificação dos espaços com necessidade de 

higienização espcífica

Comunicação visual orientando e recomendando a 

higienização das mãos e superfícies das áreas de 

trabalho, inclusive limpeza sem água.

Inspeção da higiene e limpeza dos espaços

Verificação da proximidade a fontes de poluentes 

provenientes da vizinhança.

Procedimento para o acompanhamento periódico da 

taxa de renovação do ar e da taxa de 

empoeiramento das redes nas zonas de risco 

sanitário via aérea (estipulando o método de 

controle, as zonas de risco e a frequencia das 

medições)Q
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Identificação e classificação dos ambientes 

emissores de poluentes, tais como substâncias 

químicas gasosas, chumbo, alergênicos, poeiras e 

particulados, fibras minerais, amianto, fumaça de 

cigarro

Gestão da ventilação interna

H.3 (Ambiente de trabalho)
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A gestão do ambiente de trabalho se refere às pessoas e usuários do edifício e ao próprio negócio central. 

Ela trata do layout dos espaços de trabalho, dos processos de mudanças, do conforto e da produtividade 

destes espaços.
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Identificação e classificação dos ambientes em 

termos de necessidades térmicas
Ajustes de temperaturas

Registro das temperaturas praticadas e 

monitoramento do grau de satisfação dos ocupantes 

em relação ao conforto térmico

Identificação e classificação dos ambientes em 

termos de necessidade de controle de umidade 

relativa do ar

Ajuste da umidade
Registro e análise da adequação dos índices de 

umidade praticados

Identificação e classificação dos ambientes propícios 

a maus odores (sanitários, cozinha, estacionamento) 

Dispersão de desodorizadores nos ambientes 

propícios a maus odores
Monitoramento da presença de incômodos olfativos

Verificação da proximidade a fontes de odores 

provenientes da vizinhança.
Medidas corretivas, se aplicáveis

Rotina de avaliação da satisfação dos usuários em 

relação ao desconforto olfativo e aplicação de 

medidas corretivas e/ou retorno de informações

Identificação dos espaços para os quais poderia ser 

interessante o vínculo de sensações à marca

Dispersão de perfumes ou odorizadores de ambiente 

nas recepções e halls de entrada

Acompanhamento dos laudos das análises da 

qualidade do ar em função da utilização de 

desodorizantes

Monitoramento da satisfação dos usuários em 

relação a incômodos acústicos

Monitoramento de níveis de ruído (recepção) em 

ambientes mais sensíveis

Identificação e classificação dos ambientes 

emissores de ruídos
Medidas atenuadoras de ruído

Monitoramento do nível de ruído emitido e dos 

incômodos decorrentes
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Identificação e classificação dos ambientes em 

termos de níveis de sensibilidade ao ruído
Medidas de isolamento ao ruído

H.4 (Ambiente de trabalho)
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A gestão do ambiente de trabalho se refere às pessoas e usuários do edifício e ao próprio negócio central. 

Ela trata do layout dos espaços de trabalho, dos processos de mudanças, do conforto e da produtividade 

destes espaços.
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Identificação das iluminâncias específicas 

requeridas em determinados ambientes (natural e 

artificial)

Comunicação de sensibilização para o 

aproveitamento da luz natural

Monitoramento das iluminâncias (FLD e iluminância) 

conforme a utilização dos ambientes

Identificação de pontos sensíveis de ofuscamento Controle de ofuscamentos 
Nível de satisfação em termos de qualidade de 

iluminação

Plano de comunicação interna entre usuários e 

gestores

Utilização da comunicação interna entre usuários e 

gestores como meio de direcionamento dos esforços 

em termos de efetividade de custos operacionais e 

uso racional dos sistemas e equipamentos 

instalados

Avaliação da efetividade da comunicação interna em 

relação ao aspectos de conforto e saúde do 

ambiente de trabalho e dos custos operacionais 

relacionados

Planejamento das rotinas de gestão do ambiente de 

trabalho e atribuição de responsabilidades

Coordenação dos intervenientes e suas ações 

(gestão de tarefas)
Gestão das APO´s

Definição dos modelos contratuais para as 

atividades de gestão do ambiente de trabalho, 

definindo escopo dos serviços, nível de desempenho 

requerido e exigindo a demonstração dos resultados 

relacionados aos aspectos de sustentabilidade

Avaliação dos prestadores de serviços e 

funcionários

Plano de treinamento para os responsáveis pela 

gestão do ambiente de trabalho
Treinamento Avaliação dos treinamentos
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H.5 (Ambiente de trabalho)


