


entre líderes e comandados fossem 

quase sempre t ranquilas , a rígida 

hierarquia dava o tom dessas intera-

ções. Tal cenário parecer estar, agora, 

a anos-luz de distância da realida-

de da Philips. Bastaram seis meses 

para a empresa experimentar uma 

revolução em sua organização es-

pacial e nos contatos interpessoais. 

A mudança da sede para a cidade 

de Barueri, a 30 quilômetros da capital 

paulista, foi o catalisador da criação de 

um novo ambiente. Hoje, faz parte da 

rotina os funcionários sentarem lado 

a lado com seus chefes ou dividirem 

uma bancada com Marcos Bicudo, o 

presidente. Não há mais estações fixas 

de trabalho. Você chega, escolhe um 

lugar para sentar, conecta seu laptop à 

rede e mãos à obra. As baias são aber-

tas, as pessoas circulam livremente e 

há pelo menos meia dúzia de espaços 

diferentes para se reunir, se concen-

trar, debater, relaxar ou pensar sobre 

um problema até a solução aparecer. 

Gaveteiros, desktops e telefones fixos 

foram substituídos por computadores 

portáteis, smartphones e armários in-

dividuais, como aqueles dos colégios 

de filmes americanos. Salas de telecon-

ferência contam com um aparelho que, 

além de câmera, tem "ouvidos" para 

reconhecimento de voz. Isso permite 

focar, a cada momento, quem está com 

a palavra na reunião e aumentar o grau 

de realismo dos encontros virtuais. O 

trabalho remoto é encorajado e nem 

todo mundo precisa ir todo santo dia 

até a empresa. Reunidas, todas essas 

características colocam o escritório da 

Philips em linha com o que se acredita 

ser o futuro da arquitetura corporativa 

nos próximos 20 anos: um ambien-

te altamente tecnológico e flexível. 

Outras empresas, dentro e fora 

do Brasil, buscam ambientes que 

inspirem e estimulem seus funcioná-

rios. Poucas, porém, arriscam uma 

t rans ição tão radical . "As compa-

nhias dão pequenos passos", afirma 

Claudia Andrade, sócia da Andrade 

Azevedo Arqui te tura Corporativa, 

responsável pelo projeto da sede da 

Philips. "Elas saem da década de 70 

ou 80, onde imperam mesas em L, 

salas para gerentes e diretores e um 

grau de mobilidade baixíssimo, para 

um escritório da década de 90, um 

pouco mais maleável, mas ainda bem 

distante dessa fluidez e liberdade." 

A preocupação com o bem-estar 

dos funcionários não é algo recente no 

mundo empresarial. Ela surge com a 

era da informação, na qual o trabalho 

intelectual passa a ser a base da maior 

parte dos negócios. No longo período 

iniciado pela revolução industrial, o 

ideal de eficiência pressupunha que 

tudo deveria ser padronizado e con-

trolado para que a produtividade 

fosse máxima e os erros, mínimos. Já 

a criatividade depende de um pensa-

mento inovador, o qual, por sua vez, 

demanda flexibilidade e motivação 

para tornar-se realidade. No fundo, 

é a necessidade de inovar que faz as 

empresas investirem em tecnologia e 

conforto. Elas querem funcionários 



motivados, que sejam mais criati-

vos e, por conseqüência, entreguem 

melhores resultados. Sem esquecer 

nunca da redução de custos que esse 

novo modelo de escritório pode trazer. 

Foi a chegada do computador ao 

mundo do trabalho que deu início à 

evolução dos escritórios. Conforme a 

tecnologia foi aprimorada e mais da-

dos passaram a ser armazenados em 

equipamentos menores, os espaços 

puderam ser mais bem aproveitados. 

A substituição do monitor de tubo pelo 

de tela plana, por exemplo, permitiu 

que as mesas em L fossem transfor-

madas em bancadas. Agora, o uso do 

laptop começa a se disseminar e, com 

ele em mãos, é possível trabalhar até 

sem uma mesa. A convergência de 

mídias proporcionada por pequenos 

aparelhos portáteis, cómo os tablets e 

os smartphones, começa a ter impacto 

sobre os ambientes. A sofisticação das 

ferramentas de vídeo e de telepresen-

ça vão aprimorar ainda mais os con-

tatos virtuais e reduzir a necessidade 

de encontros presenciais. Em pouco 

tempo, outra novidade chegará aos 

escritórios: a personalização total do 

ambiente. Por meio de uma conexão 

com a rede da empresa, o funcionário 

será reconhecido. Ar-condicionado, 

iluminação e até a ergonomia dos 

móveis serão automaticamente adap-

tados à sua configuração pessoal. 

A chegada ao mercado de traba-

lho da Geração Y - a dos nascidos a 

partir da década de 80 - deu novos 



contornos à importância do espaço 

físico. Em um levantamento realiza-

do no ano passado, a Cia de Talentos, 

da consultoria DMRH, perguntou a 

35 mil jovens brasileiros com idades 

entre 17 e 28 anos quais os motivos 

que os fariam sair de uma empresa. O 

mais citado foi "não ter um ambiente 

de trabalho agradável". Benefícios e 

salários abaixo do esperado ficaram 

apenas em sexto lugar. Não surpre-

ende que seja assim. Aumentar a pro-

dutividade dos funcionários, reter os 

talentos que já estão na casa e conquis-

tar aqueles disputados a tapa em um 

mercado de trabalho em ebulição são 

algumas das razões dos investimentos 

pesados que mais e mais empresas es-

tão fazendo em tecnologia de ponta e 

ambientes de trabalho de vanguarda. 

MUDANÇA DE HÁBITO_ 
Esses jovens, para quem a inserção no 

mundo digital é bastante natural, acre-

ditam que o trabalho não pode ser algo 

estanque. Eles querem trabalhar a qual-

quer hora, de qualquer lugar, rompen-

do os limites do escritório. Não sonham 

com uma sala só para eles, equipada 

com uma mesa enorme e uma cadei-

ra de espaldar alto. "O que era sinal de 

status para a geração anterior, hoje não 

tem importância nenhuma", diz Sérgio 

Athié, um dos sócios do grupo Athié 

Wohnrath, especializado em arquite-

tura corporativa. "Os jovens querem é 

ter orgulho do local de trabalho e sentir 

que estão integrados a ele. Isso só tende 

a se intensificar nos próximos anos." 

Os desejos da nova geração são 

fruto de mudanças sociais que afe-



taram a interação entre as pessoas, 

influenciaram a maneira como lidam 

com o trabalho e levaram à reorgani-

zação do espaço físico. Não se sai der-

rubando paredes, destruindo salas e 

criando ambientes totalmente abertos 

se as pessoas não estiverem aptas a 

trabalhar de uma forma mais solta. 

"Geralmente, a sociedade muda, o tra- -

balho muda e depois o escritório tenta 

alcançar essa transformação", afirma 

Claudia Andrade. É verdade, porém, 

que esse não é um caminho de mão 

única. Apesar da mudança de com-

portamento ser a principal motivação 

para a construção de um novo ambien-

te, o espaço físico também é capaz de 

influenciar, e às vezes transformar, a 

forma como uma empresa funciona. 

É por isso que, para ser um projeto de 

sucesso, um novo escritório precisa 

ser planejado com antecedência. E as 

pessoas devem ser preparadas para 

usufruí-lo da melhor forma possível. 

Na Philips, foram quatro meses 

de preparação. "Como aqui o local é 

mais aberto, as pessoas precisam falar 

baixo. Não se pode ter fotos de paren-

tes coladas nas mesas, porque um dia 

você está sentado lá, mas no outro há 

um colega seu no lugar", diz Alessan-

dra Ginante, vice-presidente de recur-

sos humanos. Novas ideias e parcerias 

pipocaram depois que pessoas de vá-

rios departamentos passaram a sentar 

juntas ou a se encontrar com mais fre-

quência. Um novo acordo com um va-

rejista, uma campanha de saúde e um 

fórum de marketing envolvendo todos 

os setores da empresa são alguns dos 

projetos forjados durante encontros no 

café ou nas próprias mesas, entre pes-



biente no qual elas pudessem ser colo-

cadas em funcionamento", diz Johnson. 

O futuro já é realidade por lá. Além 

de não ter mesas permanentes de tra-

balho, as pessoas podem realmente 

trabalhar de qualquer lugar. Telefone 

fixo é um objeto em extinção. Todos 

os celulares estão conectados a um 

aplicativo que faz com que, assim que 

alguém recebe uma ligação e não pode 

atender, apareça uma mensagem auto-

mática em seu e-mail. O mesmo acon-

tece com as mensagens de voz, que são 

transcritas imediatamente e envia-

das para o correio eletrônico. Gastos 

com viagens e mesmo deslocamentos 

dentro da própria cidade foram subs-

tituídos por investimentos em salas 

de videoconferência e telepresença 

presas ainda resistem em investir nela? 

Edo Rocha, dono do escritório de ar-

quitetura que leva seu nome, tem a res-

posta na ponta da língua. "Geralmente, 

a área que cuida disso não é conside-

rada estratégica dentro da estrutura 

da companhia. E quase sempre está 

submetida ao diretor de finanças, que 

precisa trabalhar com um pensamen-

to de curto prazo e quer economizar 

em tudo o que não considera essencial 

para o funcionamento do negócio." 

Na Accenture, uma consultoria 

global, há um setor dedicado à ges-

tão estratégica de imóveis e escritó-

rios. A função desse time, liderado 

por Daniel Johnson, é permitir que o 

uso mais eficiente do espaço alavan-

que os negócios da companhia. Foi 

exatamente o que se conseguiu em 

Houston, no Texas, onde a Accen-

ture tem uma de suas 50 operações. 

Após seis meses de estudos e testes, 

foi elaborado um projeto centrado em 

quatro dimensões: eficiência, efetivi-

dade, engajamento e meio ambiente. 

"Investimos muito em novas tecno-

logias e prec isávamos de um am-

soas de diferentes áreas que antes mal 

se falavam. Exatamente como se espe-

ra em uma renovação arquitetônica 

como essa. "O escritório ideal é aquele 

que encoraja o trabalho em equipe, 

por meio da flexibilidade, ao mesmo 

tempo em que estimula o pensamento 

individual e a concentração, quando 

necessário. Sempre num local de ex-

tremo conforto", afirma o arquiteto 

Volker Hartkopf, professor e pesquisa-

dor da Universidade Carnegie Mellon. 

Os impactos mais imediatos, po-

rém, foram sentidos na boca do caixa. 

O novo prédio da Philips, com um sis-

tema inteligente de iluminação, todo 

em LED, tem um custo operacional 

34% menor do que o anterior. Essa 

economia possibilitará que o inves-

timento feito ali seja recuperado em 

três anos e meio. O espaço, com 8,8 

mil metros quadrados, é 25% menor 

do que o antigo e comporta um con-

tingente de trabalhadores 30% maior. 

ÁREA ESTRATÉGICA_Se 
uma transformação no escritório pode 

trazer tantos benefícios, por que as em-



em alta definição. Além da economia 

e do ganho de tempo, essa troca re-

duz o impacto ambiental da empresa. 

SEM BARREIRAS_Em uma 
empresa hi-tech, globalizada e jovem, 

o ambiente deve ser um facilitador 

das relações sociais. Nunca um impe-

dimento. Na Philips, 60% da mão de 

obra tem menos de 35 anos. Na Accen-

ture, 90% dos funcionários não chega-

ram aos 30 anos. "Eles estão conecta-

dos o tempo todo, podem trabalhar de 

qualquer lugar e querem ser respon-

sáveis por resultados e não cobrados e 

monitorados o tempo todo", diz Sheila 

Ornstein, professora da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da USP. É 

impossível prever a data exata, mas 

por volta de 2020 o escritório deixa-

rá de ser o principal local de trabalho 

de grande parte das pessoas. Isso não 

significa que ele desaparecerá. Mas 

com certeza vai encolher. "Daqui a dez 

anos, cidades como São Paulo ou Nova 

York não permitirão que todo mundo 

saia de casa todos os dias para traba-

lhar", afirma o arquiteto inglês Francis 

Duffy, fundador da DEGW, uma con-

sultoria conhecida por seu trabalho 

em design de escritórios e estratégia 

no ambiente de trabalho. Um de seus 

levantamentos revelou que, já no pre-

sente, o índice de ocupação de escritó-

rios beira, em média, os 60%. Isso con-

siderando estações de trabalho e áreas 

partilhadas. "As pessoas vão trabalhar 

de suas casas, do café na esquina, da 

praça ou de um parque próximo. É por 

isso que as cidades devem começar a 

pensar nisso e se preparar para esse 

momento", diz Duffy. O que não pode 

se perder nesse horizonte é a identi-

dade da empresa e seus valores. Para 

investir em um escritório de vanguar-

da, uma companhia que carrega uma 

cultura conservadora, rígida e hierár-

quica deverá antes flexibilizar suas 

políticas. "Não há como um escritório 

de advocacia tradicional ter a mesma 

estrutura de trabalho que o Google", 

afirma Edo Rocha. A arquitetura tem 

o papel de fazer a conexão entre indi-

víduo, tecnologia e espaço, para impul-

sionar o trabalho humano. Mas esses 

três elementos jamais se conectarão se 

não estiverem realmente alinhados. 
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