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O novo
paradigma da

organizações
AMBIENTES QUE PROMOVEM
O BEM-ESTAR E UMA FORMA
DIFERENTE DE TRABALHAR, OS
OFFICE PARKS SÃO A RESPOSTA

DAS EMPRESAS NA BUSCA DE
ORGANIZAÇÕES MAIS CRIATIVAS
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No espaço Google, o tobogà conecta a zona de escritórios do
primeiro andar com a cafeteria e o ginásio

Empresas são entidades complexas, pois em tese
devem harmonizar expectativas e visões dos seus
acionistas, colaboradores e comunidades, na busca
de resultados efetivos e cada vez mais sustentáveis.
Neste sentido, as sedes das organizações e seus
espaços de trabalho vem se tornando cada vez mais
uma forma de criar ambientes que harmonizem
não só esta expectativa, mas que também possam
afirmar a sua filosofia organizacional.

Nesse contexto, várias empresas transformaram
o ambiente de trabalho a fim de proporcionar aos
funcionários uma experiência positiva com a marca
e os valores da empresa. Algumas delas organizam
seus espaços corporativos a partir do referencial dos
parques urbanos, os chamados office parks, A intenção
é tornar mais agradável os ambientes de trabalho,

promover o intercâmbio profissional e incentivar o
convívio amistoso entre os usuários e o ócio criativo,
aproximando empresas, pessoas e meio ambiente.

O modelo é validado por diversas empresas, como
a maior fabricante de software do mundo, a norte-
americana SÃS. O campus da companhia foi construído
em uma área verde quase do tamanho do parque do
Ibirapuera e parece um enorme centro de lazer. A infra-
estrutura do local inclui 20 prédios de até seis andares,
3 mil obras de arte, piscina semi-olímpica, campos
de golfe, futebol e beisebol, quadra de tênis, tr i lhas
para corrida, academia de ginástica, ginásio coberto
e dois restaurantes, além de serviços de cabeleireiro,
tratamento de pele, tinturaria e conserto de roupas.

Foi no case SÃS que os executivos do Google buscaram
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elementos para criar a infra-estrutura e o estilo de
gestão do Googleplex, sede da empresa localizada
na Califórnia (EUA). As inovações deram tão certo
que, por todo o mundo, os escritórios da companhia
são repletos de videogames, pufes, mesas de bilhar e
elementos de decoração pouco convencionais. Com
isso, o Google criou um estilo de ambiente no qual os
executivos se sentem em casa.

Local sustentável
No Brasil, esse tipo de conceito está vingando- Em
2002, a Serasa de São Paulo inaugurou sua nova sede,
projetada pelo arquiteto Edo Rocha. "A diretoria quis
construir um local sustentável e que demonstrasse
a filosofia da Serasa, uma empresa preocupada com
meio-ambiente, conforto das pessoas e qualidade
de vida", diz Arnaldo Borgia, gerente de facilities
da empresa. O local - um antigo prédio industrial
localizado em um terreno de 10 mil metros quadrados
- t inha uma característica importante para a empresa:
era extremamente jardinado, com diversas árvores
nativas de mais de 50 anos de idade.

Atualmente, o prédio é considerado exemplar pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e recebeu
um prêmio de mobilidade e sustentabilidade do Secoví,
sindicato do setor imobiliário. Também é o único edifício
que recebeu a certificação 9050 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), que trata da acessibilidade
em edifícios. Cegos, cadeirantes e outros portadores de
deficiências têm mais facilidade para transitar no local
do que em locais comuns.

Outra característica importante do projeto é a
preocupação com a qualidade de vida dos funcionários.
O local possui jardins com áreas de passeio e de
serviços (salão de beleza, lavanderia e sapataria,
corretor de seguros e agente de viagens). Tudo fica
fora do prédio, em uma pequena praça. Os quiosques
instalados no local podem ser utilizados tanto para
reuniões como para bate-papos no horário de almoço.
O espaço conta ainda com espelhos cTágua e locais
para meditação, Em dezembro do ano passado, ganhou
um jardim sensorial. Voltado a todos os profissionais

No alto, o salão de água, zona de paz e relaxamento, e acima,
as salas de massagem. Os dois ambientes fazem parte do espaço
de trabalho do Google
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da empresa, em especial às pessoas com deficiência
visual, o jardim reúne 30 tipos de plantas de diferentes
cheiros e texturas e conta com corrimãos, piso pólo
tátil e placas em Braille com a identificação de cada
planta. No total o prédio da Serasa possui 5 mil metros
quadrados de área externa, toda ela arborizada,

Preocupação com o humano
Além desse espaço ao ar livre, a sede da Serasa também
possui ambientes internos voltados para o bem-estar
dos funcionários, como o Centro do Conhecimento,
onde há biblioteca, área de trabalho, acesso à internet,
sala de áudío-visuals, área de revista e jornais e área de
estudos. Outro destaque é o espaço cultural na entrada
do prédio, onde são realizadas exposições de arte e
apresentações artísticas. A mais recente novidade foi
inaugurada há um ano: uma academia de ginástica
com equipamentos de ponta. "A preocupação com o
humano sempre foi uma filosofia da Serasa. Isso foi
traduzido no prédio", diz Borgia, "A nossa sede também
mostra que somos uma empresa avançada e arrojada,
elementos que são uma característica da arquitetura
do prédio".

Outra empresa brasileira que resolveu investir na sede
para fixar os valores da sua marca foi a Abril. Em 1997, a
editora inaugurou sua sede na Marginal Pinheiros, O local
possui academia de ginástica, restaurante, lanchonete e
uma praça que fica entre o edifício e o estacionamento,
"Ela tem um belo paisagismo, passeio, bancos, áreas
de sombra para as pessoas conversarem, sentarem e
relaxarem. Isso tudo a céu aberto" diz Antônio Carlos
Lopes, gerente de administração e serviços da editora. O
local, com aproximadamente 20 mil metros quadrados,
permite ainda reuniões ao ar livre.

A empresa também vem implementando uma série
de facilidades e serviços para que os funcionários
não precisem sair do local de trabalho para resolver
questões cotidianas, como uma área voltada para
os cuidados estéticos. Em breve, o prédio ganhará
locadora de DVD e novos serviços, como lavanderia
e sapataria.*


