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Funcionários de empresas como Nokia e Vivo já desfrutam do escritório flexível.  
 
Como é o seu espaço no trabalho? Bem personalizado, com fotos e plantinhas? Mesmo que 
não tenha um toque pessoal, há algo em comum entre todas as mesas, algum acúmulo de 
papel, mesmo que pequeno. Aquele material que se guarda para um momento de precisão que 
nunca chega ou para análise mais aprofundada para a qual não se arranja tempo de jeito 
nenhum. E assim as pilhas vão se acumulando.  
 
Mas há um novo modelo de escritório, chamado de "flexível", no qual não se pode deixar nada 
em cima da mesa, que não tem um "dono". É de quem chegar primeiro. Gostou da idéia ou 
achou muito estranho? A tendência já foi adotada por algumas empresas, principalmente 
multinacionais. A maioria das pessoas que passou por um processo de adaptação a esse tipo 
de espaço de trabalho estranhou. Hoje, elas que ganharam em organização e em 
relacionamento.  
 
Isso porque, além de passarem a deixar suas coisas arrumadinhas em um armário individual - 
sim, não é preciso carregar tudo de casa para o tra-balho e vice-versa - têm a possibilidade de 
sentar em um lugar a cada dia. O que significa conviver com pessoas diferentes e até de áreas 
diversas sempre.  
 
Do lado das empresas, a ordem é economizar em espaço. Em um esquema de trabalho como o 
da Nokia, por exemplo, no qual boa parte dos funcionários de todas as áreas ausenta-se do 
escritório com uma freqüência razoável por contas de viagens a negócios, ter uma mesa para 
cada um significaria precisar de mais andares para acomodar desktops que ficariam 
desocupados a maior parte do tempo.  
 
Ao visitar a empresa, percebe-se que, mesmo em um esquema de revezamento do espaço, há 
bastante lugar vago. Cada "lugarzinho" tem um placa que indica o departamento da empresa a 
que pertence e se esse local pode ser ocupado por qualquer pessoa (sinalizado com a cor 
verde), se quem o costuma usar viaja de vez em quando e pode estar por perto (sinalizado 
com a cor amarela) ou se há alguém que sempre senta-se ali porque tem uma atividade 
administrativa, como a de uma secretária, por exemplo, que exige sua presença naquele local 
sempre.  
 
Há cerca de três anos, os profissionais da empresas tiveram de se adaptar ao novo modelo. 
Mas o processo foi bem democrático. Os funcionários puderam fazer um test drive e escolher 
os móveis de que mais gostassem e opinar a respeito da disposição do espaço e das cores do 
ambiente.  
 
Rodrigo Link, gerente de acessórios da Nokia, admite que, como em toda a mudança, a 
situação lhe causou uma sensação natural de rejeição. "Mas depois que você se acostuma é 
muito bom. O escritório fica mais limpo e organizado", conta ele. "Eu sempre mudo de lugar. 
Se você tem um lugar fixo, tem também sempre o mesmo vizinho. Aproveito a mobilidade 
para sentar perto de pessoas da área com as quais precisarei trabalhar naquele dia", conclui o 
executivo.  
 
Mas não é preciso nem ficar próximo ao "burburinho". Foram criadas salas que comportam 
apenas uma pessoa - para o caso de o profissional precisar trabalhar ao telefone, sem 
interferência sonora -, salas para quatro pessoas - que comportam pequenas reuniões, - e 
salas para videoconferências e apresentações com um maior número de pessoas. De qualquer 
forma, é possível trabalhar em qualquer lugar. Até mesmo no café, já que todo o espaço está 
equipado com tecnologia wi-fi.  
 
No escritório da Vivo em São Paulo, o modelo flexível já existe há mais de três anos nas áreas 
comercial e de compras. "Há uma grande economia de espaço, você acomoda várias pessoas, 
revezando a mesma baia e a posição de trabalho é diferente da fixa. Menor, porque se usa um 



computador portátil e um telefone móvel, que precisam de menos espaço", conta Lilia Cruz, 
gerente de RH da empresa.  
 
"Quando o sistema foi implantado, eu ainda não era gerente de contas, então trabalhava em 
uma mesa fixa. Mas não senti dificuldade em me adaptar porque todo mundo tem um 
notebook e um celular. Então, tudo o que você precisa sempre te acompanha", comenta Berta 
Borges gerente de contas da Vivo. "Acredito que o mais interessante nesse sistema seja a 
maior interação com os colegas. A troca de experiências é muito importante. Além disso, a 
integração com o grupo é muito melhor", conclui ela.  
 
Segundo Fernanda Morete, gerente comercial da Vivo, os novos funcionários adaptam-se com 
facilidade ao modelo flexível. "Principalmente porque é uma área na qual a comunicação e a 
troca de informação é muito importante e esse ambiente é propício para isso", comenta a 
executiva que, por sua função, tem uma mesa fixa.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 14 fev. 2007. Vida Executiva, p. C9.  
 


