
A grande
fuga

OBERT OPPENHEIMER SOFREU COM
a construção da bomba atómica. Alfred Nobel
ficou nauseado com a invenção da dinamite.
Robert Propst não inventou nada tão destru-
tivo. Ainda assim, antes de sua morte, em
2000, ele lamentou sua contribuição involuntá-
ria ao que ele chamava de "insanidade monolí-
tica". O norte-americano Propst é o pai do cu-
bículo, da baia de escritório. Mais de 30 anos

após o lançamento da invenção, ainda estamos tentando sair
dessa caixa. O cubículo recebeu muitos nomes em seu longo
e terrível reinado. Mas o que lhe falta em beleza e conforto é
compensado por uma resistência típica das ervas daninhas.
Odiado pelos trabalhadores, considerado demoníaco pelos
designers, rejeitado por seu próprio criador, ele ainda repre-
senta a maior parte das vendas de móveis para escritórios
nos EUA - aproximadamente US$ 3 bilhões ao ano - e sobre-
viveu a todas as tentativas de substituí-lo pelo "escritório do
futuro". É o Fidel Castro dos móveis para escritório.

Então o cubículo sempre estará conosco? Provavelmente
sim, embora nos últimos anos pessoas e empresas finalmen-
te tenham começado a traçar caminhos mais produtivos e
económicos para escapar dessa tirania. O cubículo não nas-
ceu perverso, nem mesmo quadrado. Na verdade, ele come-
çou como uma bela visão. O ano era 1968. Richard Nixon ga-
nhara a presidência. Os Beatles lançavam o LP "White Ál-
bum". E a empresa de móveis domésticos Herman Miller, de
Zeeland, Michigan, lançou o Action Office. Era a invenção de
Bob Propst, que havia começado na empresa como diretor
de pesquisas. Após anos fazendo protótipos e estudos sobre
o modo de trabalho das pessoas, e prometendo melhorar o
modelo de escritório "curral" que dominou boa parte do sé-
culo 20, Propst projetou um sistema que ele imaginava que
aumentaria a produtividade (daí o nome Action Office).

Milhões de
pessoas
trabalham
em cubículos
claustrofóbicos e
impessoais. Como
chegamos a isso?
E os negócios
poderão algum
dia sair da caixa?
POR JULIE
SCHLOSSER
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O jovem designer, que também trabalhou em proje-
tos variados de corações artificiais, colheitadeiras para
a agricultura e tantos outros, teorizava que a produti-
vidade aumentaria se as pessoas pudessem ver mais os
seus trabalhos espalhados à sua frente, e não somente
empilhados em uma caixa. 0 novo sistema incluía
grandes superfícies de trabalho e prateleiras. As divi-
sórias faziam parte do espaço (com a finalidade de for-
necer privacidade) e tinham locais para pendurar tra-
balhos em andamento. O Action Office tinha ainda va-
riados níveis de mesa, para possibilitar aos funcioná-
rios trabalhar parte do tempo em pé, aumentando as-
sim o fluxo sanguíneo e prevenindo o cansaço.

Porém, nem sempre as invenções obedecem às inten-
ções dos seus criadores. "O Action Office não foi concebi-
do para espremer um monte de pessoas em espaços pe-
quenos", diz Joe Schartz, ex-diretor de marketing da
Herman Miller, que ajudou a lançar o sistema em 1968.
"Ele foi levado a isso por questões económicas." E as
questões económicas foram os únicos fatores que Propst
não levou em consideração. Mas elas foram também res-
ponsáveis por deflagrar o enorme sucesso das baias.

Mais ou menos na época em que nascia o Action Office,
uma nova geração de trabalhadores de colarinhos brancos,
cujos cargos vão de secretária a chefe, estavam inchando
o mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, os preços de
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imóveis estavam crescendo,
transformando o escritório físi-
co num peso no orçamento cor-
porativo. Os cubículos, ou "mo-
bílias de sistemas" como fica-
ram eufemisticamente conheci-
dos, ofereceram uma opção
mais económica para refazer a
planta do escritório.

Outro fator crítico para a rá-
pida ascensão do cubículo foi o
Tio Sam. Na década de 60, como
forma de estimular os gastos
nos negócios, o Tesouro ameri-
cano criou novas regras para a
depreciação de ativos. As mu-
danças estabeleceram períodos
mais definidos para a deprecia-
ção e estabeleceram uma vida
mais curta para móveis e equi-
pamentos, contra períodos mais
longos para a depreciação de
prédios ou benfeitorias em imó-
veis. (As empresas hoje depre-
ciam móveis de escritórios em
sete anos, enquanto que às estruturas permanentes —
isto é, aos escritórios com paredes — foi atribuído um pe-
ríodo de depreciação de 39,5 anos). O lado bom: uma em-
presa pode recuperar seus custos mais rapidamente na
compra de baias. Quando os clientes informaram a Her-
man Miller sobre esse benefício inesperado, essa informa-
ção tornou-se um novo argumento de vendas do Action Of-
fice. E as vendas dispararam.

As estações de trabalho de Propst foram projetadas para
serem flexíveis mas, na prática, quase nunca eram alteradas
ou movidas. Alinhados em fileiras idênticas, tornaram-se um
mundo distópico descrito por três académicos como "Ilumi-
nados escritórios satânicos" no livro "Workplaces of the Fu-
ture" ("Locais de Trabalho do Futuro"), de 1998".

Após conquistar o mundo, o cubículo derrotou inúmeras
tentativas de destroná-lo. Uma dessas tentativas mais
ambiciosas se deu em 1993 quando Jay Chiat, presidente
da agência de publicidade Chiat/Day, declarou uma espé-
cie de revolução bolchevique ao transferir seus funcioná-
rios para espaços recém-renovados em Venice, Califórnia.
O projeto "era do tipo lounge", relembra Stevan Alburty,
então diretor de tecnologia. "O projeto estava vinte anos à
frente do seu tempo". Porém tinha um erro fatal: não ha-
via local definido para o trabalho. Os funcionários deve-
riam guardar seus pertences em armários e retirar os lap-
tops toda manhã como se estivessem alugando um filme na
Blockbuster. A ideia rapidamente deflagrou uma contra-
revolução — vários funcionários pararam de ir ao escritó-
rio, preferindo trabalhar em casa.

E isso leva a outra questão. Steward Brand, co-fundador
da firma de consultoria Global Business Network, afirma
que a maioria das pessoas produtivas que ele conhece desen-

volveu formas de trabalhar fora dos escritórios, e não den-
tro deles. O próprio Brand trabalhou em um contêiner de
navios modificado durante sete anos e hoje desloca-se até
um barco pesqueiro ancorado a alguns metros de sua casa.
Ele visualiza dois locais de trabalho crescendo para compe-
tir com os escritórios modernos: a casa e aquilo que pode ser
considerado um terceiro local — o Starbucks, por exemplo.

Se trabalhar em casa agora faz parte do espírito do mo-
mento, um grande empregador que parece cada vez mais
interessado é o governo dos EUA. O congressista Frank
Wolf, um republicano da Virgínia, cujo distrito é o lar de
muitos funcionários públicos, fez do trabalho à distância
seu projeto de estimação. Ele vê o trabalho à distância
como uma forma de reduzir o trânsito, a poluição do ar, au-
mentar a produtividade e frustrar terroristas.

Em 2004 Wolf lançou uma campanha para punir agências
governamentais através da retenção de recursos caso elas
não apoiem seu projeto. Agora a SEC (a Bola de Valores dos
EUA), o Departamento de Estado, o Departamento de Jus-
tiça e quatro outras grandes agências estão obrigadas a ofe-
recer a todos os funcionários qualificados a oportunidade de
trabalhar em casa. "Não há nada de mágico em nos prender-
mos a uma caixa metálica todos os dias somente para dirigir
até o escritório, onde ficamos sentados atrás de uma mesa
trabalhando em um computador", diz. Q
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