
M D I A T ÍP ICO D E T R A B A 

L H O P A R A o paulista 
Marcos Marchi, diretor 
de marketing da Stiefel. 
fabricante de produtos 

dermatológicos da britânica Gla-
xoSmithKline, começa com uma pas
sagem por um armário coletivo insta
lado na sede da empresa, em São Pau
lo. A l i ele retira um teclado para o 
computador, um mouse e canetas. De
pois escolhe uma mesa qualquer, liga o 
computador na tomada e programa seu 
ramal no telefone. Há dois anos, Mar
chi não tem mesa fixa. O mesmo acon
tece com os demais 70 funcionários da 
sede da Stiefel. em São Paulo, inclusive 
o presidente. Desde então. Marchi dei

xou em casa objetos como o retrato dos 
filhos e um troféu que mantinha em sua 
sala. Mas, para ele, a flexibilidade com
pensa o desapego. "O pessoal costuma 
trabalhar pelo menos um dia da sema
na em casa", diz Marchi. O novo mode
lo está agora sendo levado para o escri
tório no Rio de Janeiro. Após a reforma, 
o mesmo espaço deverá acomodar 40% 
mais funcionários. 

O time dos sem-mesa é cada vez 
maior nas grandes empresas. Em par
te, a transformação decorre de uma 
mudança nas próprias relações de tra
balho. Com mais recursos de comuni
cação virtual, a presença física diária 
dos funcionários torna-se menos ne
cessária. E, portanto, um custo que 

pode ser evitado. A extinção das mesas 
fixas é o exemplo mais emblemático 
dessa nova lógica (veja quadro). Desse 
modo, o mesmo espaço abriga mais 
gente — a conta costuma ser de 1.3 fun
cionário por mesa. O enxugamento 
dos escritórios é uma tendência mun
dial. Segundo pesquisa da associação 
americana do setor imobiliário corpo
rativo CoreNet Global em 11 países, 
cada funcionário ocupa hoje, em mé
dia, 15 metros quadrados. Daqui a cin
co anos, ocupará 13 metros quadrados. 
No Brasil, empresas como a multina
cional alemã Siemens, a fabricante de 
bens de consumo Unilever, a petrolí
fera Shell, a subsidiária da americana 
General Electric e a Votorantim Ci-
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mentos estão adaptando seus escritó
rios ao novo modelo. "Cada vez mais 
empresas brasileiras buscam o uso ra
cional do espaço", diz Guilherme Soa
res, diretor de gestão de projetos e 
desenvolvimento da consultoria imo
biliária Jones Lang LaSalle. 

Em boa parte dos casos, havia a per
cepção de que muitas mesas já estavam 

mesmo ociosas. Foi o caso da Unilever, 
que reformou o escritório em novem
bro do ano passado. "Constatamos que, 
em diversas áreas, as baias ficavam 
60% do tempo vazias, já que alguns 
funcionários trabalhavam parte da se
mana em casa ou estavam frequente
mente em viagens e visitas a clientes", 
diz Eduardo Reis, vice-presidente de 
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recursos humanos da Unilever. Ao 
instituir as mesas sem dono, cerca de 
300 funcionários de outro prédio fo
ram incorporados à sede — no mesmo 
espaço físico. A reforma permit iu 
uma economia de 20% nos custos fi
xos da estrutura física. 

Para dar força ao novo modelo, a em
presa incentivou que mais gente traba-

semana", diz Reis, da Unilever. O mes
mo aconteceu nos 20 escritórios da 
Siemens espalhados pelo Brasil. Desde 
2010,18 deles já foram redesenhados. 
Atualmente. 2 400 funcionários da em
presa trabalham de casa regularmente, 
contingente 65% maior em relação ao 
ano passado. O modelo avança gradu
almente na hierarquia. Para diretores, 

lo, opera desde outubro do ano passa
do no novo modelo. A l i 73 salas de 
reunião de diferentes tamanhos, onde 
cabem de duas a 30 pessoas, foram 
construídas. Stiefel. Unilever e Sie
mens também projetaram mais salas 
de reunião em seus escritórios. 

Pesquisas apontam que o modelo 
flexível pode ajudar na produtivida
de. Mas há limites. Um levantamento 
realizado pela consultoria Gallup nos 
Estados Unidos em 2012 mostra que 
quem trabalha até 20% do tempo re
motamente se diz mais engajado do 
que os que só têm a opção de trabalhar 
no escritório. Os que estão sempre em 
casa declaram ter o mesmo nível de 
comprometimento dos que sempre 

lhasse em casa — algo que já havia co
meçado a ser testado desde 2009. Para 
isso. os funcionários — de coordenado
res à diretoria — perderam os compu
tadores de mesa e, no lugar, receberam 
um notebook. Cada equipe decide a 
rotina que vai adotar. Hoje, mais da 
metade dos 1 600 funcionários da sede 
já trabalha de casa alguns dias da se
mana. "Nas pesquisas internas, as pes
soas relatam que se sentem mais pro
dutivas ao trabalhar em casa parte da 

a Siemens definiu o que chama de "po
lítica de mesa móvel": se o executivo 
viaja ou sai de férias, libera o espaço 
para outro usar. 

Para compensar a falta de espaços 
fixos para as equipes, as empresas au
mentam a quantidade de ambientes 
abertos com poltronas para encontros 
informais e salas de reunião para dis
cussões mais sigilosas. O prédio da 
distribuidora de energia AES Eletro-
paulo, em Barueri, na Grande São Pau-

estão no escritório. Mas pode existir 
uma distância entre percepção e re
sultado. Um estudo do Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts (MIT) , 
numa amostra de empresas america
nas, constatou que equipes que inte
ragem pessoalmente mais vezes têm 
desempenho 35% melhor do que as 
que se encontram apenas parte da se
mana. Como é tudo muito novo, resta 
às empresas testar na prática o ajuste 
entre os dois extremos. • 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 47, n. 14, p. 98-100, 7 ago. 2013.




