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Você está confortável na sua mesa e cadeira de trabalho? Já ousou mexer nos mecanismos da 
sua cadeira? Quando pensamos em móveis de escritório, muitas vezes vem à cabeça a 
imagem sólida, imóvel e compacta da mesa-e-cadeira. Pois saiba que nós, designers, fazemos 
questão de que você experimente, por exemplo, sua cadeira, e descubra as várias adaptações 
que ela permite fazer (como ajuste lombar, de altura, inclinação do assento, apoio cervical, 
etc.). No que depender da gente, você nem vai sentir as tantas horas de trabalho. 
 
Quando um bom móvel de escritório é criado e projetado, ele deve responder a vários quesitos 
fundamentais. Design, ergonomia e usabilidade são alguns deles. Isso significa facilitar a 
compreensão do seu uso e aproveitá-lo em seu potencial (usabilidade), além de oferecer mais 
conforto para trabalhar (ergonomia). Tudo isso ainda sem deixar com que a peça também seja 
bonita e agradável aos olhos, onde entra o design.  
 
Para ficar mais claro, vamos por etapas:  
 
Você sabe mexer nisso? 
 
Usabilidade é um termo ainda pouco difundido mas extremamente importante quando falamos 
em objetos de uso diário. De que adianta ter o celular mais high-tech, o microondas mais 
potente ou a cadeira de “chefe” mais cheia de recursos, se você não consegue utilizar nem 1/5 
do que eles lhe oferecem? É tanto botão, apetrecho e liga e desliga que fica até confuso. Por 
isso, e especialmente no caso dos móveis de escritório, eles devem ser acima de tudo, 
usáveis. Então, coragem, pode começar a testar a sua cadeira, pra começo de conversa.  
 
Ergonomia é essencial 
 
Somada à usabilidade, e também fazendo parte dela, está a ergonomia. Ergonomia, segundo a 
definição mais técnica, é a “qualidade de adaptação de um dispositivo a seu operador e a 
tarefa que ele realiza”. Para simplificar, podemos dizer que a ergonomia está na origem da 
usabilidade, porque quanto mais adaptado o mobiliário de escritório for a seu usuário, maior 
será a eficácia. E o conforto, claro.  
 
Dupla imbatível 
 
Quando a ergonomia e a usabilidade se encontram em um sistema de trabalho, o usuário 
ganha mais tempo, produz com mais qualidade e viabiliza sua realização. Ou seja, a dupla 
usabilidade+ergonomia serve para obtermos outra dupla fundamental: eficiência+satisfação. 
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