
C o m a conquista de novas contas e o crescimento do quadro de funcionários há dois anos, foi natural que os sócios 
decid issem mudar para um lugar maior Na concepção do novo espaço, f icou decid ido que haveria um lugar para 
descontrair: um bar. Isso mesmo, a Mood, que atende conta da cerveja Devassa, deixou um cantinho c o m ar de 
boteco para os funcionários e os clientes relaxarem - e trabalharem. É possível fazer reuniões entre as equipes, rece-
ber os clientes e programar happy hours. "O ambiente fora do padrão estimula as pessoas. Elas acabam ficando um 
pouco mais na agência. Quando dão umas 18h, o pessoal vai até a geladeira - recheada de Devassas - para pegar 
uma cerveja e voltar a trabalhar", diz Andréa Souza, diretora-geral da Mood. Deu tão certo que eles já decidiram que, 
se mudarem para outro endereço, a presença do bar está garantida. 

aredes em cores neutras, salas separadas por hierarquia e móveis 
de escritório. Ambientes típicos de um escritório até pouco tempo 
atrás já não fazem o menor sentido. Hoje, cada vez mais os espaços 
amplos e coloridos auxiliam a produção em conjunto, a difusão de 
ideias e a criatividade. Propaganda selecionou algumas agências 
que investiram na decoração de seus escritórios. Seus executivos 
falam dos benefícios dessas mudanças 
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AGÊNCIA CASA 
A união entre as empresas Mídia Digital e RMG 
Connect resultou na Agência Casa. Como o 
próprio nome sugere, a agência é uma aconche-
gante e arejada casa que fica perto da avenida 
Paulista, na zona Sul de São Paulo. Para unir o 
conceito de lar com as funções de um es-
critório, foi um longo percurso. "Por várias vezes 
desconstruímos a ideia de fazer com que o 
espaço tivesse arquitetura de office", diz Thalyta 
Constantino, public relations da Agência Casa, 
O maior desafio foi transformar os ambientes 
da casa em local de trabalho. Na sala de jantar, 
são feitas as reuniões, assim como no espaço 
gourmet ou em qualquer outro lugar. Existe liberdade em cada cômodo. 
A flexibilidade é garantida pelo wi-fi em todos os ambientes, sistemas de telefonia que permitem 
que cada funcionário programe seu ramal para funcionar onde estiver, e locais funcionais para 
apoiar laptops. Thalyta capitaneou a reforma e a decoração. "A agência já tinha o hábito de criar 
espaços sem a formalidade engessada. Mas agora está mais forte. Trabalhamos como se estivés-
semos em uma casa. Todo mundo atua em qualquer lugar Hoje mesmo o cliente está na garagem 
vendo a apresentação de uma campanha." 
E o local tem histórias para contar. Dois irmãos idosos passaram lá um dia para saber o que foi 
instalado na casa em que moraram a vida inteira. O investimento nas dependências da agência foi 
robusto. Só em decoração o aporte foi de R$ 600 mil. "Desde que mudamos, em outubro, as pes-
soas passaram a não sentir a demanda de trabalho, a integração aumentou, o trabalho flui melhor. 
Todos estão mais inspirados e produzindo mais", diz. A procura de empregos por lá aumentou e 
os clientes às vezes usam o espaço para trabalhar. 

DM9DDB 
A mobilidade impulsionou Sérgio Valente, presidente da 
DM9DDB, a repensar seu espaço de trabalho. A ampla mesa 
própria para grandes computadores e folhas A3 deu lugar a 
sofás, mesas e um amplo espaço para circular. "Tirar a mesa 
é uma mudança da filosofia analógica para convergente. A 
tecnologia evoluiu, mas trabalhamos com uma ergonomia do 
século passado." A ideia é levar esse conceito para toda a 
agência. "Somos portáteis, mas continuamos a ter compor-
tamentos da realidade analógica. Não faz sentido. Está na 
hora de transformar o pensamento convergente em práticas 
convergentes, portáteis, conectadas." 
Como as campanhas não são mais criadas por uma 
dupla de criação fixa e sim por uma equipe multiprofis-
sional, espaços mais livres e que garantam mobil idade 
são mais eficazes. "Hoje, a tecnologia permite que as 
pessoas trabalhem em lugares que mais as inspiram, 
então prendê-las em um lugar é contra a natureza do 
nosso trabalho", conclui. 

Thalyta Constantino, public relations da Agência Casa 
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LEW'LARA\TBWA 
Diretor de operações da Lew'Lara\TBWA, Márcio Olivei-
ra constatou que, embora o ambiente sem paredes 
da agência promova a integração e reduza a impes-
soalidade das hierarquias, unir todo mundo resulta em 
ruído maior e queda na concentração. Para diminuir a 
dispersão e obter ganhos de produtividade, Oliveira 
teve a ideia de aproveitar a reforma da agência para 
construir quatro novas salas de reunião. Separados das 
baias, os espaços permitiriam maior foco no trabalho. 
"Nossa rotina inclui de 14 e 16 horas diárias de atu-
ação, precisávamos de um ambiente mais agradável 
para que as pessoas se sentissem confortáveis." 
Foram criadas quatro salas temáticas, três de 3X4 m2 e 
uma que tem uma divisão ao meio, com 4X6 m2 A sala 
da vovó é a mais querida por Oliveira. Com uma luz 
mais baixa e um relógio-cuco, o ambiente transporta 
para o seio familiar. Vp de criação, Manir Fadel também 
prefere essa sala. "Pensamos nela por permitir que 
voltássemos ao útero, tendo um ambiente confortável, 
como se o apoio de nossa mãe estivesse por lá." Há o 
bar, o hotel com decoração da década de 1950 e a cantina italiana com um ar bem descontraído. 
Do ponto de vista criativo, ter um espaço mais reservado e diferenciado auxilia a inspiração dos profissionais. "Steve Jobs tinha as ideias 
caminhando. Não podíamos sair por aí, até por causa da rotina de São Paulo, então pensamos numa proposta aqui dentro. Mudar de ambiente 
faz com que as ideias circulem", diz Fadel. A primeira ideia foi de construir salas que remetessem às contas atendidas, mas como não seria 
possível contemplar todos os clientes, nem ter certeza de sua parceria duradoura, logo foi descartada, para se obter espaços mais neutros, 
com um único objetivo: que os profissionais se sentissem acolhidos. 

CUBOCC 
O escritório se tornou case de sucesso. É 
assim que Gustavo Bonfiglioli, broadcaster da 
agência, resume a experiência de trabalhar dia 
a dia em um ambiente totalmente diferente. 
Desde outubro do ano passado, a agência 
está em um novo endereço. Nele, as salas 
de reuniões são feitas de contêineres. A sala 
de espera vira bar às sextas-feiras. Existe uma 
galeria para exposições, festas e eventos 
internos. Há ainda uma luxuosa sala branca. 
"Acreditamos na construção de um ambiente 
divertido e completamente inovador, para que 
trabalhar na CUBOCC não seja só uma oportu-
nidade profissional, mas uma experiência com-
pletamente diferente de vida." O design ficou 
a cargo do escritório de decoração da 1 -18. 
Para Bonfiglioli, o maior retorno é a motivação 
e o prazer que os funcionários demonstram ao 
trabalhar em um lugar tão diferente • 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 734, p. 54-56, maio 2012.




