
Quero que a segunda-feira chegue logo 
 
Muitos cinéfilos conservam na retina as filas intermináveis de secretárias de uma das cenas 
mais famosas de "O apartamento", filme de Billy Wilder. O longa-metragem é o reflexo fiel da 
desumanização, exploração do trabalho e da hierarquia social que reinava nos escritórios da 
década de 1960, uma vida em branco e preto. Agora, as empresas se deram conta de que 
uma imagem vale mais que mil palavras e viraram a página. Elas têm apostado na inovação do 
desenho de seus espaços com um objetivo: convertê-los em lugares agradáveis para 
trabalhar. A luz, a transparência, as cores e a funcionalidade caracterizam os escritórios de 
hoje. Basta dar uma volta pelas instalações de Google, Garrigues, PricewaterhouseCoopers e 
Telefônica para se dar conta de que as organizações mudaram. Não se trata apenas de 
estética. Os espaços são mais abertos, e os escritórios não têm parede, apenas painéis 
transparentes.  
 
Além disso, buscando a comodidade dos empregados, a inovação é realidade nos espaços 
comuns: os refeitórios são lugares de encontro agradáveis e uma opção bem-vinda que alivia o 
inconveniente do trabalho em período integral.  
 
A diretora de serviços gerais de logística e infra-estrutura da Garrigues, Teresa Ausín, diz que 
a transparência e a modernidade foram duas das grandes apostas da empresa de advogados 
quando decidiu deslocar seus 500 empregados dispersos em escritórios distintos em Madri 
para uma única sede. "Cada planta conta com duas salas de reuniões internas para fomentar a 
conexão dos profissionais. Por outro lado, as salas permitem a independência. Para os clientes 
foram criados espaços específicos com as dotações tecnológicas e para guardar documentos, 
se for necessário."  
 
Ausín cita mais mudanças: "As secretárias não estão nas portas dos escritórios de seus chefes, 
mas em um pool com outras companheiras, e não se fez diferença no mobiliário em função das 
categorias".  
 
A estrutura horizontal da organização também é percebida no desenho do espaço em outras 
organizações que mudaram seu aspecto. Mas Pérez Pernas, diretora de comunicação do 
Google, descreve assim as instalações de sua companhia: "Não é um espaço onde 
predominem as hierarquias, por isso é muito unitário: o local de trabalho, de descanso e o 
refeitório estão disponíveis para todos os empregados em qualquer momento."  
 
A PricewaterhouseCoopers também optou por um desenho similar na sua sede em Madri, 
inaugurada no último mês de setembro. Paco Murillo, diretor de facility management da 
companhia, assegura que "o objetivo é que os profissionais trabalhem em um lugar moderno e 
se movimentem em liberdade, sem problemas de espaço". Da mesma forma que a Garrigues, 
a Price criou espaços comuns que propiciam o encontro pessoal. O que tem tido mais êxito é o 
terraço, um lugar ao ar livre que tem acesso pela cafeteria e que se converteu em ponto de 
encontro e reunião, quando as condições meteorológicas permitem.  
 
Outro exemplo cuja estrutura contribuiu para uma mudança na metodologia de trabalho é a 
Telefônica. A mudança de 12 mil empregados para seus escritórios do distrito C em Madri foi o 
detonador do trabalho em mobilidade: 2,8 mil pessoas desenvolvem 40% de sua jornada de 
trabalho fora do escritório e, quando comparecem a ele, não têm um lugar fixo: conectam seu 
computador onde houver um lugar livre. José Luis Escobar, diretor de patrimônio da 
Telefônica, explica que a iniciativa é um passo a mais para conseguir que as pessoas sejam 
medidas por objetivos e projetos, não por sua permanência no posto. Na 
PricewaterhouseCoopers e na Garrigues, as secretárias dividem espaço. "Isto favorece que 
estabeleçam turnos de trabalho e que ninguém fique sem assistente caso a jornada de 
trabalho se prolongue", diz Escobar.  
 
Entre as histórias de trabalho que guarda a diretora de consultoria e desenho interior da 
DEGW, Elvira Muñoz, figura a de um cliente que não confiava na utilidade de um auditório 
dentro de suas novas instalações. "Pedi que ele me acompanhasse até um de nossos últimos 
trabalhos para que comprovasse pessoalmente como a existência deste espaço podia 



beneficiar a imagem interna e externa de sua companhia". Muñoz ganhou: seu cliente 
concordou.  
 
Convencida da importância dos espaços para criar um entorno de trabalho, Elvira lidera a 
equipe da DEGW que oferece um serviço integrado de consultoria e desenho. Por meio da 
gestão de espaço, põe à disposição das companhias uma ferramenta para melhorar o 
rendimento de seus empregados e a gestão econômica da superfície ocupada. Muñoz assegura 
que, antes de iniciar qualquer projeto, "a DEGW realiza uma investigação exaustiva a respeito 
dos objetivos de trabalho e a utilização do espaço físico e virtual para determinar os objetivos 
da organização". 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19, 20 e 21 dez. 2008, Plano Pessoal, p. D7. 


