
Mais da metade dos profissio-
nais que atuam no Brasil acredi-
ta que o ambiente de trabalho é
psicologicamente seguro e sau-
dável no país, revela uma pes-
quisa global realizada pela Ip-
sos. Na média geral, 47% dos
funcionários deram essa respos-
ta, enquanto no Brasil foram
52% dos profissionais.

Os dados mostram que os fun-
cionários dos Estados Unidos
(64%) e do Canadá (60%) são
os que mais têm uma avaliação
positiva do ambiente do escritó-
rio, seguidos por indianos
(57%) e australianos (56%).

Na outra ponta estão os profis-
sionais do México, onde apenas
32% consideram o ambiente de
trabalho psicologicamente sau-
dável e seguro, o menor percen-

tual identificado pelo levanta-
mento. Os funcionários da Polô-
nia e França estão na sequência,
com 33% e 35% de respostas ne-
gativas, respectivamente.

Na média geral, três em 10
funcionários responderam que
o ambiente de trabalho não era
psicologicamente seguro e sau-
dável. Outros 26% não foram
assertivos em sua avaliação, o
que significa que ficaram sem
uma resposta totalmente positi-
va ou negativa.

A pesquisa foi realizada em
24 países, com cerca de 14 mil
funcionários que tiveram de res-
ponder em uma escala de 1 a 10
quanto concordavam ou não
com a questão sobre se o am-
biente de trabalho era psicologi-
camente seguro e saudável. As
respostas entre 10 e 7 foram con-
sideradas positivas, as entre 6 e
5 foram neutras e, entre um e
quatro, negativas. ■ F.F.

Um executivo chega para uma
reunião na empresa em que é
cliente ou parceiro e, ao invés
de se dirigir diretamente à sala
do encontro, faz primeiro um
passeio de patinete pelos cômo-
dos e corredores — de paletó e
gravata. O caso verídico é da
agência de publicidade Bor-
ghiErh/Lowe, onde a máxima é
manter um ambiente descon-
traído para a criatividade fluir.

“A nossa profissão sempre foi
mais solta e o ambiente de traba-
lho reflete um pouco isso”, diz o
sócio presidente da agência, Erh
Ray. O patinete é mero detalhe.
Parte do chão da agência é cober-
to por grama sintética, para per-
mitir que os funcionários jo-
guem futebol quando sentirem
vontade e para que seja transmi-
tido o conceito de união de equi-
pe. “Assim, os funcionários fi-
cam mais livres para criar e que-
bramos a caretice, o que jamais
seria aceito em um escritório de
advocacia”, compara Ray.

Não à toa, os clientes que che-
gam aos escritórios da agência
em São Paulo e em Brasília fi-
cam tentados a experimentar
um momento de descontração,
principalmente os que traba-
lham em ambientes mais tradi-
cionais. “Uma coisa é dar condi-
ção para quem trabalha aqui de
estar em ambiente mais solto e
outra é o cliente entender que
somos focados em criatividade.
A arquitetura é usada para pas-
sar essas mensagens”, avalia ou-
tro sócio presidente da agência,
José Henrique Borghi. A cartei-
ra de clientes da agência inclui
Unilever, Bic e Caixa Econômi-
ca Federal e mostra que a ideia
parece ter tido efeito.

A BorghiErh/Lowe faz parte
de um grupo seleto de empresas
que podem — devido ao ramo
de atuação — e estão investindo
em ambientes mais descontraí-
dos de trabalho. É o conceito de
usar o projeto arquitetônico e a
decoração para elevar a produti-
vidade dos funcionários e atrair
mais clientes. Essa é a ideia tam-
bém na prestadora de serviço
para as áreas de marketing e co-
municação Arizona.

Um de seus sócios, o empre-
sário Marcus Abdo Hadade,
sempre ouviu do avô que um
executivo passa metade do dia
no trabalho e duas horas, no
máximo, acordado em casa.
“Ele dizia que justamente por
isso os profissionais precisam
de um ambiente de trabalho
do qual gostem, ou então se-
rão infelizes.”

O discurso, que faz mais senti-
do agora que Hadade tem 40
anos e sua própria empresa, está
sendo colocado em prática: o
executivo está investindo R$ 190
mil para disponibilizar para os
272 funcionários um ambiente
de trabalho com salas para con-
centração, mas também para
dispersão, com mesa de bilhar,
bar e sofás. “Quando monta-
mos o projeto arquitetônico,
procuramos um que contem-
plasse nossa forma de ser, e en-
tão resolvemos fazer esse inves-
timento.” Segundo o gerente
de gestão da Arizona, Fabio Lei-
te Cesar, foi feita uma pesquisa
de opinião com os funcionários
para analisar o que eles queriam

do ambiente de descontração.
A arquiteta Patricia Anastas-

siadis, que desenvolve projetos
para clientes corporativos, con-
ta que os ambientes diferentes
de trabalho tem ganhado adep-
tos, mas em escritórios no mo-
delo de butiques e consulto-
rias. “Neste caso, pode-se ser
mais excêntrico, ao contrário
do que acontece dentro de uma
multinacional, quando existe
um posicionamento de marca e
o projeto de interior deve refor-
çar isso”, explica.

Cores, texturas e até mesmo
itens pessoais dos executivos
são trazidos para o trabalho em
busca de bem-estar. O diretor
da Maxipark, Paulo Frascino,
começou em 1987 sua coleção
de miniaturas de carros (hoje
são 91 e mais de R$ 12 mil des-
pendidos). Ele resolveu deixar
a coleção no escritório porque
o aproxima de sua realidade.
“Não sei se aumenta a produti-
vidade, mas que faz muito bem
olhar para eles, isso faz”, diz o
executivo, que passa até 14 ho-
ras diárias em sua sala. ■

Brasileiro se diz confortável
no escritório, mexicano não

Arquitetura a serviço da produção
e criatividade no trabalho
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Divulgação

Pesquisa mostra que maioria
no país considera ambiente
saudável e seguro

Mesa de bilhar, sofás, coleções e chão de grama sintética para jogar futebol: vale (quase) tudo para promover
o bem-estar no ambiente corporativo, aumentar a produtividade e despertar interesse de clientes

TRABALHAR

Borghi (esq.) eRay,daBorghiErh/Lowe: futebolparauniraequipe

Os brasileiros estão investindo cada vez mais em previdência privada.
Em fevereiro, o setor arrecadou R$ 4,4 bilhões, alta de 19,45% ante
mesmo período do ano anterior, segundo a Fenaprevi. No primeiro
bimestre, a arrecadação bateu a marca de R$ 9,1 bilhões, contra R$ 7,6
bilhões em 2011. Segundo o presidente da Fenaprevi, Marco Antonio
Rossi, o setor começou o ano em ritmo forte de expansão pela
preocupação das famílias com a formação de poupança de longo prazo.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13, abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 35.




