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EU&E ST I LO
D E SIG N

Escritório do
futuro valoriza
e n c o n t ro s
Camaradagem e interação de grupos serão
fundamentais, mostra pesquisa. Por Angela
K l i n ke , para o Valor, de Zeeland (EUA)

O “s t o p” do “home office”
anunciado em fevereiro pela
CEO do Ya h o o, Marissa Mayer, foi
um alento para os fabricantes de
móveis corporativos. Quando
uma empresa de tecnologia no
domínio do virtual e da mobili-
dade aponta que é mais produ-
tivo os funcionários voltarem
para os escritórios, ela sinaliza
para os demais setores a retoma-
da estratégica do espaço físico.

A americana Herman Miller
nem contava com essa ajudinha
quando montou um grupo de
estudos envolvendo especialis-
tas em quatro continentes para
discutir como imaginam o am-
biente de trabalho até 2018. Ela
já tinha adotado como diretriz
para os próximos cinco anos do-
mesticar onde se ganha o pão,
ou seja, transformar o “o f f i c e”
num “living”. E foi essa proposta
que apresentou na feira mais
importante do setor, a NeoCon,
em Chicago, em junho.

O mobiliário que era feito para
suportar a tecnologia e funcioná-
rios com caras enterradas nas te-
las agora precisa lidar com pes-
soas com a informação em suas
mãos. O que antes era secundário
no trabalho — como “camarada -
gem, conexão, interação espon-
tânea e expressão em grupo” —
tornou-se fundamental. Gente é
mais importante que cadeira,
ainda que seja ergonômica.

Apostar no design não só para
ser contemporânea, mas para al-
cançar o futuro, tem sido a moti-
vação da empresa com uma ori-
gem improvável. O fundador,
D.J. de Pree, abstêmio e cristão
praticante, colocou o nome de
seu sogro na empresa em home-
nagem à sua retidão moral. A fá-
brica, que começou fazendo mo-
biliário residencial, foi erguida
há 108 anos em Zeeland. Tra-
ta-se de uma cidadezinha locali-
zada em Michigan, a três horas
de Chicago e tão conservadora
que só há pouco mais de dez
anos liberou a venda de álcool.
Criada no século XIX por religio-
sos vindos da Holanda, o lugar
tem moradores que até hoje não
aceitam quem trabalhe no do-
mingo. E apontam na rua o vizi-
nho que ousa macular o dia sa-
grado de descanso.

Um dos méritos de De Pree foi
sempre cercar-se de gente criati-
va, que fez a diferença na cons-
trução da marca, como George
Nelson, que colocou a compa-
nhia conectada com o design in-
ternacional e fez a guinada para
o mercado corporativo; o casal
Charles e Ray Eames, que buscava
a viabilidade econômica de suas
peças e criou ícones do século
XX, como a “c h a i s e” que leva o
nome da dupla. A empresa tem

FOTOS DIVULGAÇÃO

Estudo classificou dez
modos de trabalho em
empresas, como o Plaza
(acima), espaço para
amenidades, com
grande visibilidade do
entorno, numa área de
cruzamento de
pessoas; a dupla de
designers Sam Hecht e
Kim Colin, que
participou da pesquisa;
abaixo, a cadeira Mirra
2, da marca Herman
Miller, que possui um
encosto mais
ergonômico e será
lançada em outubro

um hotel particular, o Marigold,
em que reúne essas criações nas
áreas sociais para mostrar a con-
sistência de sua história para os
clientes. De qualquer forma, a
premissa do fundador se man-
tém viva até hoje. “Ninguém sabe
quem são os designers da Apple.
Aqui nós celebramos o design”,
diz Gary Smith, diretor de novos
produtos da companhia.

As casinhas fofinhas nas ruas
certinhas de Zeeland correspon-
dem à caricatura de cidade ame-
ricana do interior suspensa no
tempo. Por isso, ao vencer a porta
do “prédio do design” da Her-
man Miller, um mundo organi-
zado para o século XXI emerge.
As soluções que eles investigam
estão ali integradas na rotina de
seus funcionários. Logo na entra-
da, o cartão de visitas é um imen-
so balcão no espaçoso edifício
térreo. Ali uma moça sorridente
tira espressos de verdade (produ-
to raro na cidade). Jarras com
águas aromatizadas estão dispo-
níveis para quem quiser se servir.
E o cidadão pode se abanquetar,
apoiar seu laptop e morder um
sanduíche sem se sentir um wor-
kaholic por comer em cima do
computador. O lugar é sedutor e
prazeroso. Mas, pera lá, também
não é Paris. É um “fast-relax ”.

Ao redor há as mais diferentes
composições de ambiente de
trabalho. Mesas com tampos
que sobem e descem e que po-
dem se transformar em balcão,
estação para laptops para gru-
pos de três ou cinco pessoas, so-
fazinho que também é cadeira
de trabalho, cabine para chama-
das telefônicas que exigem dis-
crição. Nas paredes, frases inspi-
radoras dos designers que fize-
ram a fama da companhia.
“Bom design, como boa pintura,
cozinha, arquitetura e qualquer
outra coisa que você goste, é a
manifestação da capacidade do
espírito humano de superar as
limitações” — frase de George
Nelson, diretor de design da
companhia entre 1947 e 1972.

Na sala que exibia a inscrição
“pessoas + pedagogia + lugar=
possibilidades”, um grupo de
executivos dividiu-se na tarefa de
apresentar as premissas que leva-
ram à nova “s o l u ç ã o” corporativa
na qual aposta a Herman Miller,
o Living Office. O entendimento
é que para conquistar a nova ge-
ração e mantê-la no escritório, o
espaço precisa ser não só ade-
quado à forma de trabalhar, em
especial no modelo colaborati-
vo, mas traduzir emoções e ex-
pectativas de quem o usa. Não se
trata mais de estações, mas de
“atitudes de trabalho”.

Foram necessários verdadei-
ros resgates psicanalíticos e in-

vestigações sociológicas para se
montar os cenários que permiti-
ram a criação do conceito Living
Office. Afinal, o ambiente corpo-
rativo tornou-se fundamental
não só na produtividade, mas no
engajamento e criatividade dos
funcionários. Agora, imagine a
amplitude de possibilidades in-
corporando as realidades da Chi-
na, da Índia ou da Austrália.

No processo de concepção,
que teve como base mais de dois
anos de pesquisas em vários paí-
ses, inclusive no Brasil, a Her -
mann Miller também investigou
o ponto de vista das empresas e
chegou a resultados “dramáti -
cos“ de mal aproveitamento das
áreas, como mostra seu dossiê:
“Normalmente os escritórios
particulares estão com espaços
ociosos 77% do dia, enquanto as
estações de trabalho estão deso-
cupadas 60% do expediente; sa-
las de conferência raramente
são usadas em sua capacidade
total e as pessoas escolhem espa-
ços ‘sociais’ em detrimento de
áreas menos sociais”.

Para ocupar de forma mais
eficiente as superfícies das cor-
porações, o grupo de pesquisa-
dores fez um raio X e identificou
etapas do trabalho individuais e
em grupo. Por exemplo, o está-
gio “d r i v e” é quando o funcioná-
rio lida com e-mails, telefone-
mas e mensagens de texto no
decorrer do trabalho. O “con -
t e m p l a t e” é o momento em que
precisa se desconectar das dis-
trações, não sendo visto nem ex-
posto a barulho. Ele precisa rela-
xar e pensar, refletir e explorar,
dar um tempo e se reernergizar.

A etapa “quick chat” é quando
há uma questão rápida para ser
respondida, que precisa envolver
um grupo, mas que poderia inco-
modar os demais. O “divide and
conquer ” define a situação em
que, para se realizar uma tarefa,
há uma divisão de funções, em
que os envolvidos se sentam pró-
ximos, trabalhando para o mes-
mo objetivo e fazendo sua parte
individualmente. E por aí vai.

Com essas caracterizações,
eles elaboraram os dez modos
de trabalho que se repetem em
escalas e situações diferentes de-
pendendo do negócio e do setor
de atuação da empresa como,
por exemplo, Haven (espaço

para uma ou duas pessoas, iso-
ladas e com baixa carga cogni-
tiva); Meeting 3.0 (4 a 15 pes-
soas, maioria sentadas, isoladas
ou semi-isoladas, com um pon-
to focal); Plaza (espaço para
amenidades, com grande visibi-
lidade do entorno, numa área
de cruzamento de pessoas).

Para cada um há uma ambien-
tação condizente. Um sofá com
uma mesinha na frente pode dar
conta de uma reunião rápida e in-
formal. Acople na mesma super-
fície um apoio para laptop, com
espaço para apenas uma pessoa
sentar. E está criado um posto só
para checar e-mails antes de se
correr para o almoço ou uma reu-
nião, sem que seja preciso voltar
ao departamento de origem.

O Living Office é apresentado
como “solução holística”. E um
dos aspectos do lançamento é
que a Herman Miller passa a

oferecer para as companhias o
diagnóstico customizado des-
ses modos de trabalho. “Muitas
vezes as salas de reuniões po-
dem dar lugar para modelos
mais flexíveis e mais acessíveis”,
diz Katie Lane, diretora de de-
senvolvimento de produtos.

Para responder ao desafio dos
novos cenários, a empresa reu-
niu um grupo bem distinto de
designers. Yves Behar criou a li-
nha Public Office Landscape, cu-
ja proposta é manter o escritório
em estado de fluxo. Trata-se de
um sistema de componentes
que podem ser montados em su-
perfícies lineares, com espaços
individuais e coletivos em se-
quência. O Studio 7.5, de Ber-
lim, propôs o Metaform, uma
coleção de blocos, como um
grande Lego corporativo, de fá-
cil montagem, com displays pa-
ra deixar tudo a mão, permitin-

do o ajuste de telas e tomadas.
A dupla Sam Hecht e Kim Colin
projetou o Locale, que propõe
um ambiente com “vizinhança
d i n â m i c a”, ou seja, móveis que
acomodam vários colaborado-
res e convidam a interação.

“Às vezes, a organização é cul-
turalmente favorável à colabora-
ção, mas o espaço é um obstácu-
l o”, diz Brian Green, pesquisador
que conduziu o estudo junto a
empresas como IBM e Google,
entre outras. Mas, ao mesmo
tempo, não adianta a corpora-
ção investir numa ambientação
que aproxime as pessoas, buscar
soluções tecnológicas sob medi-
da se a “cultura organizacional”
não estiver em sintonia como es-
se modelo de “trabalho camara-
d a” dos novos tempos.

A repórter viajou a convite
da Herman Miller

Após China e Índia, Brasil terá fábrica da Herman Miller
De Zeeland (EUA)

A Herman Miller tem tantos
clássicos no seu portfólio que
muitos de seus móveis estão na
série americana “Mad Men”, am-
bientada numa agência de publi-
cidade na década de 1960. O mo-
biliário de hospital, divisão re-
cente da empresa, também já teve
sua cota de glamour em outro se-
riado de TV, o drama médico “E R”.
Por aqui, sua peça mais famosa fi-
gura há anos no cenário do “Pro -
grama do Jô”. A cadeira Aeron,
best-seller que já vendeu 7 mi-
lhões de unidades, foi criada em
1995. Na fábrica de Zeeland, 180
delas saem do forno por hora.

A questão é que, com tantas
soluções inovadoras para o am-
biente corporativo, no Brasil a
empresa tem sido uma grande
vendedora de cadeiras. “Por se-
rem importados, os móveis não
se tornam competitivos aqui”,
diz Carla Barbosa, que responde
pela operação brasileira. Mas es-
sa história deve mudar nos próxi-
mos três anos. “O CEO Brian Wal-
ker já anunciou que o Brasil será
o próximo país a receber uma fá-
brica Herman Miller”, diz Carla.

Listada na bolsa desde a déca-
da de 1970 e com 80% do seu
resultado nos Estados Unidos, a
companhia está num processo
de globalização e ampliando

sua base de produção pelo
mundo — já estreou uma fábri-
ca na China e constrói uma
atualmente na Índia.

A marca Herman Miller está
no país desde os anos 1960,
quando era representada pela
Forma. A companhia americana
decidiu montar sua subsidiária
aqui em 1998. Desde então,
“tem crescido dois dígitos to-
dos os anos”. Carla, que geren-
cia a Herman Miller aqui há 13
anos, diz que só no último ano
as vendas deram uma desacele-
rada. Mesmo assim, cresceram
10% no ano fiscal que vai de
maio a maio. No resultado glo-
bal, a companhia alcançou

US$ 1,7 bilhão, um crescimento
de 2,9% em relação a 2012.

“Somos os primeiros a entrar na
crise e os últimos a sair. Se há cortes
ninguém compra móveis. Se há
crescimento, a empresa espera se
sentir segura para investir na reno-
vação do escritório”, diz Carla. En-
tre os clientes de maior volume
nos últimos anos estavam o Centro
de Pesquisas da Petrobras e a EBX.

Até que uma fábrica seja ini-
ciada, a matriz está investindo
US$ 5 milhões nos próximos cin-
co anos num centro de distribui-
ção próprio, que já funciona em
Diadema. Antes a operação era
feita pela Steady Office, em São
José dos Campos. “Estamos assu-

mindo a armazenagem, o geren-
ciamento da montagem final
das cadeiras e a gestão do esto-
que para a venda aos distribui-
dores”, conta Carla. Num pri-
meiro momento, pondera, as ca-
deiras não devem ter redução de
preço, mas os prazos de entrega
devem ser reduzidos. “Mas é na-
tural que quanto mais estiver-
mos à frente do negócio, mais
podemos melhorar nossa nego-
ciação das margens.” A previsão
é crescer 8% neste ano.

O próximo lançamento no
Brasil será a cadeira Mirra 2, em
outubro. A peça foi reformulada
pelo escritório berlinense 7.5. A
primeira versão fez dez anos e já

vendeu 1,5 milhão de unidades
no mundo. Para manter sua con-
temporaneidade, os designers
alemães apostaram em um novo
material que torna o encosto
mais ergonômico e que foi bati-
zado de Butterfly Back. “Ela
acompanha intuitivamente os
movimentos do corpo”, afirma
Fabienne Munch, diretora de co-
mercialização de novos produ-
tos da Herman Miller. Assim,
quando se quer dar aquela vira-
dinha para falar com o compa-
nheiro do lado, a cadeira acom-
panha a torcidinha da coluna. É
mais uma ferramenta dentro do
conceito de que o trabalho é um
processo compartilhado. (AK)
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