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Móveis permitem que funcionários vagueiem e façam ginástica durante jornada de trabalho 
 
O advento de laptops e da conectividade sem fio abriu caminho para que funcionários de 
empresas não precisem mais permanecer enraizados em seus cubículos durante a jornada de 
trabalho. Ao contrário, tudo indica que o escritório do futuro está sendo concebido para 
permitir que empregados, vagueiem, e até façam ginástica durante a labuta. 
 
O Globus, projeto do designer holandês Michiel van der Kley, é um exemplo dessa tendência. 
Trata-se de uma estação de trabalho sobre rodas, podendo ser empurrada para qualquer canto 
do escritório e ainda fechada ao fim do dia. 
 
Muitas vezes somos forçados a trabalhar em ambientes desagradáveis e pouco propícios à 
produtividade, por motivos de barulho, baixa iluminação e distrações — justificou Kley. - 
Sempre sonhei com uma escrivaninha que pudesse arrastar para fora do escritório quando não 
quisesse trabalhar onde meus colegas estivessem falando alto. 
 
Kley concebeu o Globus enquanto trabalhava como freelancer redesenhando produtos para a 
empresa holandesa Gispen. Entusiasmado com o projeto, mostrou a criação aos executivos da 
empresa. 
 
A princípio não acharam graça, não viam seu potencial comercial - conta. - Depois de um mês, 
pediram para eu mostrar de novo. 
 
Hoje, o Globus é o carro-chefe da empresa - basta visitar o site para conferir — e custa US$ 
5.600. 
 
Uma das idéias do projeto era criar um espaço que tivesse uma aparência completamente 
diferente quando aberto do que quando estivesse fechado, "como um pedaço de fruta", 
explicou Kley. A motivação surgiu quando Kley percebeu mudanças nos escritórios modernos 
comparados aos tradicionais: hoje os funcionários começam o dia em períodos diferentes, 
trabalham por algumas horas, saem, e preferem voltar mais tarde. Há, ainda, quem trabalhe 
apenas duas ou três horas por dia. 
 
Percebi que neste ambiente, a escrivaninha tradicional nem sempre representa um lugar 
produtivo para se trabalhar. Pensei: melhor seria criar um espaço mais compacto e flexível, 
onde pessoas pudessem se deslocar para onde se sentissem mais confortáveis. 
 
O Globus, composto de uma mesa pequena e assento fundo e arredondado, não foi feito para 
servir de estação de trabalho por longas horas. Kley não o recomenda como substituto da 
escrivaninha tradicional para pessoas que passam oito horas ou mais trabalhando. O ideal é 
que seja utilizado para tarefas mais curtas. 
 
Seguindo a tendência, outro móvel que vem fazendo sucesso é o Scooter Desk, do designer Jiri 
Vanmeerbeeck, da Bélgica. Vanmeerbeeck desenvolveu um conjunto de mesa e cadeira sobre 
rodas inspirada na bicicleta dobrável da Strida (empresa taiwanesa). Durante sua última 
exposição na conceituada Design Academy, na Holanda, Vanmeerbeeck introduziu ao público a 
primeira versão do Scooter Desk, incluindo-o junto com outros projetos que concebeu na 
universidade. 
 
O móvel foi posto no mercado em 2004, durante a feira Orgatec, em Colônia, na Alemanha. 
Hoje a estação custa cerca de US$ 360 e é vendida através do site da empresa de 
Vanmeerbeeck, a Utilius. 
 
Scooter Desk é para tarefas rápidas. Criei pensando em estimular maior interação entre 
funcionários, que antes ficavam grudados em suas mesas sem se levantar. A idéia é dirigi-lo 
para todos os cantos do escritório como uma bicicleta e se divertir - sugere Vanmeerbeeck. 



O móvel não dispõe de muito conforto, mas cumpre o objetivo de o funcionário não mais 
"permanecer por cerca de oito horas numa cadeira sem sair do lugar". 
 
Nos Estados Unidos, Volker Hartkopf, do Center for Building Performance and Diagnostics, da 
Universidade Carnegie Mellon, dedicou-se a desenvolver um espaço de trabalho adaptável. 
 
Criou o Intelligent Workplace, um laboratório que serve de escritório e visa a satisfazer 
necessidades visuais, termais e acústicas dos ocupantes, assim como controlar a qualidade do 
ar e a ergonomia do espaço. 
 
O mais interessante é que mudamos o espaço a toda hora, renovando equipamentos, móveis, 
e avaliando como otimizar o consumo de energia — explica Hartkopf. 
 
Na Mayo Clinic, em Minneapolis, o endocrinologista James Le-vine concebeu uma escrivaninha 
para queimar calorias. Preocupado com o aumento da obesidade no país, o time de Levine 
desenvolveu a Treadmill desk, mesa conectada a uma esteira rolante que permite andar 
enquanto se navega na internet, troca-se e-mails ou se fala ao telefone. 
 
Odeio freqüentar academias - confessa Levine. —Acho que por isso inventei a Treadmill desk. 
 
 

 

 
 
 

Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 20 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A24. 
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