
Versão 1.0

Este é um guia com as informações 
necessárias para que você possa  

conhecer melhor o nosso prédio, os 
espaços internos, além das normas de  

convivência, tudo para que você se sinta 
acolhido(a) na nossa nova casa!

Arrasta para cima e vem conhecer!
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Nossa sede

Nossa sede é nova, mas 
repleta de histórias e 
significados. Nosso prédio é 
quase centenário, o ano de 
construção se deu em 1930 e 
em 1998 fomos promovidos a 
PATRIMÔNIO MUNDIAL DA 
UNESCO. Nossa casa passou 
por uma grande revitalização 
e reforma, até que ficasse 
completamente adequada  
para receber todos vocês. 
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Estamos localizados no 
Bairro do Recife, no Porto 
Digital, onde estão as 
empresas de diversos 
segmentos que fomentam a 
cadeia de tecnologia e 
economia criativa de 
Pernambuco. No nosso 
prédio, abrigamos também a 
creche Escola Municipal do 
Porto Digital, reforçando o 
nosso compromisso social de 
desenvolver as comunidades 
locais e construir um mundo 
mais justo e responsável. 
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Endereço 

Horários 

Segunda a Quinta
08h00 às 18h00.
Sextas-feiras 
08h00 às 17h00.

Segurança 24 horas.  

Rua da Moeda, nº 50 
Recife, PE 50030-040   

Horário de 
Funcionamento 

https://www.google.com/maps/place/Insole+Energia/@-8.064739,-34.872341,18z/data=!4m5!3m4!1s0x7ab1f09c87869ab:0xf6eb0a4cd768b1a8!8m2!3d-8.0644148!4d-34.8722894
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Visitantes

Você será responsável pelo 
seu visitante, sejam eles 
franqueados, prestadores de 
serviços, convidados ou 
fornecedores. Eles devem se 
apresentar na recepção, e a 
recepcionista irá comunicar 
ao anfitrião de sua chegada. 



Elevador

Nosso prédio conta com um 
elevador, ele possui  
capacidade para até 06  
pessoas. Recomendamos 
que sempre que possível 
utilizem as escadas.
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Identificação

O uso do seu crachá é 
obrigatório para a sua 
identificação e acesso ao 
nosso prédio.   
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Aqui temos o acesso ao 
prédio e a nossa recepção.
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Térreo



Primeiro Andar 

No primeiro andar  
concentram-se o nosso 
lounge, as salas de reunião,  
auditório, copa e banheiros.

Salas de Reunião
Esses ambientes foram 
projetados exclusivamente  
para reuniões. Para utilizar as  
salas, lembrem-se de fazer o  
agendamento da reserva 
através do Outlook, assim  
você terá acesso as salas e 
horários disponíveis.  
Respeite os agendamentos e  
limite-se ao seu horário.  
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Auditório
Nosso auditório tem 
capacidade para 35 pessoas. 
Para utilização desse espaço 
também será necessário 
consultar, agendar e solicitar 
à aprovação da secretária da 
presidência nos horários 
disponíveis. Respeite os 
agendamentos e limite-se ao 
seu horário.   
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Segundo Andar 

Estações de Trabalho
Evite customizar a estação 
de trabalho com itens 
pessoais. Também não será 
permitido o consumo de 
nenhum alimento nesse 
espaço. Para fazer qualquer 
refeição, devemos utilizar o 
refeitório no 3º andar do 
nosso prédio. 

Nesse andar temos as 
estações de trabalhos de 
diversos departamentos,

sala dos sócios, cabines 
individuais, lockers, micro 

copa e banheiros.
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Cabines Individuais
As cabines individuais 
devem ser utilizadas única e 
exclusivamente para 
reuniões one-one ou 
remotas. Não será permitido 
utilizá-las como estação de 
trabalho. Utilize fones de 
ouvido, tenha atenção ao 
tom de voz para evitar 
possíveis desconfortos no 
ambiente.
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Lockers
As chaves dos lockers ficarão  
disponíveis para quem  
necessitar guardar seus itens  
pessoais durante o  
expediente. É obrigatório  
que no final do horário  
laboral, todos devolvam as  
chaves aos armários e os  
esvaziem. Não é permitido  
deixar os pertences nos  
lockers após o término do  
expediente. Eles deverão 
permanecer desocupados.
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Micro Copa
Essa área é um ponto de 
apoio para os colaboradores, 
caso queiram tomar uma 
água ou café. Não é 
permitido almoçar ou  
realizar refeições rápidas. 
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Terceiro  Andar 

Novas energias e múltiplas  
possibilidades. Aqui criamos  
um espaço dedicado com  
múltiplas funcionalidades  
para você realizar uma  
refeição, descontrair ou  que 
você possa utilizar da melhor 
forma. 



Refeitório
Temos um espaço 
ideal para realizar 

 as refeições. O limite de 
pessoas simultâneas no 

refeitório é de 20 pessoas 
(total de postos disponíveis 

no andar). O tempo máximo 
para refeições na copa é de 
30min. Aproveite o restante 

do intervalo para curtir a área 
de descompressão!
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Copa
Disponibilizamos para o uso 
coletivo todos os eletrodo-
mésticos (micro-ondas, cafe-
teira e geladeira) e recomen-
damos que todos  levem 
seus próprios  utensílios, 
como talheres e copos. O ar-
mazenamento dos alimen-
tos deve ser realizado apenas 
para o dia, sempre utilizando 
bom senso em relação as 
áreas de uso comum.
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Varanda
Esse ambiente é bem amplo 
para que vocês desfrutem de 
momentos mais confortáveis 
e aconchegantes. Evite se 
apoiar, colocar objetos ou se 
sentar no parapeito. É proibi-
do fumar nesse espaço, reco-
mendamos que utilizem dos 
ambientes fora do prédio.
Fica proibida a comercializa-
ção de qualquer produto nas 
áreas comuns do prédio. 
Para mais informações, con-
sultar o manual do colabora-
dor. clique aqui. 

https://insole.sharepoint.com/:b:/r/sites/conexaoinsole/Documentos%20Compartilhados%20Insole/01.%20Material%20Institucional/Manual%20do%20Colaborador/Manual%20do%20colaborador%20A5%20compactado.pdf?csf=1&web=1


Regras Gerais

Preparamos algumas dicas 
para que você possa nos 
ajudar a manter organizada 
a nossa nova casa!
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1. Evite deixar documentos/con-  

tratos acessíveis a vista na sua es-  

tação de trabalho;

2. Minimize os objetos pessoais.

Não faça sua estação de trabalho  

sua decoração pessoal;

3. Comer na mesa de trabalho é  

proibido! Não se esqueça;

4. Nas estações de trabalho só é 

permitido líquido em recipientes 

com  tampa;

5. Tenha cuidado com as conver-

sas, atentando ao vocabulário;

6. Os equipamentos fornecidos

pela empresa, como computado-  

res, desktops, monitores, mouse,  

teclado e celulares, são exclusivos  

apenas para o uso corporativo.

Não devem ser utilizados para fins

pessoais;

7. Lembre-se de sempre apagar  

as luzes dos espaços após o seu  

uso;
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8. Os arquivos da empresa devem  

ser acessados exclusivamente por  

computadores da empresa, não  

sendo possível, dessa forma, seu  

acesso em outro computador (pes-  

soal ou de terceiros);

9. Acione os botões corretos de 

descarga dos sanitários, evitando 

desperdícios (utilize o botão maior 

para uma vasão superior de água);

10. Os chuveiros devem ser 

utilizados até as 7h45 ou entre às 

18h e 19h;

11. Nosso elevador é de uso 

prioritário para pessoas com 

deficiência, assim como os 

banheiros acessíveis;

12. Resíduos de comida deverão 

ser descartados apenas no lixo do 

refeitório;

13. Os utensílios da copa são de 

uso exclusivo para visitantes.



Seja um bom Insoler!

Contamos com a colabora-
ção de todos para que o 
nosso novo local de trabalho 
seja bem conservado e as 
regras de utilização da casa 
sejam seguidas.
 
O nosso prédio segue princí-
pios de conservação relacio-
nados ao ESG, como gestão 
de resíduos e coleta seletiva.
Apesar de ser uma responsa-
bilidade da empresa a ma-
nutenção e limpeza das 
áreas comuns, colabore para 
mantermos os nossos am-
bientes sempre limpos. Con-
tamos com todos para uma 
boa conservação dos equipa-
mentos e limpeza do nosso 
escritório! 

22



Energia
que
transforma

Versão 1.0

https://insole.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCPQaUb2loIgLFfGi7jxh0MA
https://www.instagram.com/insoleenergia/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/insoleenergia/
https://www.linkedin.com/company/insole-energia/

