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Ambiente de trabalho deve valorizar comodidade e integração entre os funcionários 
 
De mudança do antigo edifício na Lagoa para a Barra da Tijuca, a agência de propaganda Artplan 
refletiu no projeto arquitetônico, sua nova filosofia. Com a intenção de proporcionar maior 
integração a equipe, o vice-presidente da agência, Rodolfo Medina, trocou as salas fechadas por 
ambientes amplos com baias e paredes de vidro. "Os resultados foram quase imediatos. Antes era 
preciso mandar um e- mail para falar com alguém que estava a 20 metros. Hoje, a integração 
entre os setores da empresa é maior", avalia.  
 
A Artplan é o exemplo da tendência nas empresas: relacionar os detalhes do ambiente de trabalho 
com a produtividade e a identidade corporativa. Um ambiente de trabalho bem planejado, pode, 
segundo arquitetos e gestores, melhorar os resultados dos funcionários, além de transmitir para 
clientes e fornecedores os valores da companhia. As vantagens não páram por aí. 
 
O diretor de criação da Artplan, Roberto Vilhena diz que a mudança facilitou a comunicação. "Os 
processos internos fluem melhor, agilizando o trabalho. Não precisamos mais ficar procurando as 
pessoas quando o telefone toca, por exemplo. De qualquer ponto da sala, é possível ver o todo. 
Tudo porque não temos mais paredes", conta. 
 
Responsáveis pelo projeto, os arquitetos Roy e Bruno Jacobsohn criaram uma estrutura moderna 
que alia a nova comunicação visual da Artplan com imagens de trabalhos marcantes 
desenvolvidos pela agência. Tons fortes também foram aplicados em paredes para ressaltar 
ambientes centrais da agência, como o hall de entrada e o bar. 
 
O primeiro passo para chegar a um ambiente agradável e produtivo é entender quais valores a 
empresa quer passar. O arquiteto Marcel Monacelli enfrentou um desafio ao ser contratado para 
modernizar os escritórios da Pinheiro Neto Advogados, um dos mais tradicionais no ramo. Sua 
preocupação era modernizar as instalações, com novas formas para atender às necessidades 
tecnológicas, sem desconfigurar a imagem de tradição da empresa. 
 
Iluminação, pool de salas para reunião, auditórios, todos os ambientes deveriam combinar com a 
imagem da companhia no mercado. "O ponto principal foi demonstrar tradição e solidez, não 
descaracterizar a imagem corporativa. Os escritórios foram planejados para oferecer privacidade, 
comodidade e integração entre os funcionários. As salas envidraçadas proporcionam isso", afirma 
Monacelli, responsável pela reforma na sede, em São Paulo, e na filial carioca.  
 
Sócia-gerente do Pinheiro Neto Advogados, Clemencia Wolthers afirma que foi preciso manter no 
escritório a sobriedade do prédio paulista para garantir a imagem. "Os clientes buscam tradição. 
Isso deve estar refletido nos móveis, no modo de vestir dos funcionários, em tudo. O projeto 
desenvolvido conseguiu atender a todas as nossas necessidades", acredita Clemencia. 
 
Claudia Andrade, da Saturno Arquitetura, lembra que o próprio mercado impõe essas mudanças 
no ambiente corporativo. "O espaço físico é o reflexo da organização estratégica da empresa. No 
período Taylorista, os prédios de escritórios lembravam catedrais góticas, onde altos executivos 
ficavam em posições de destaque em salas enormes, enquanto o funcionário era rebaixado pela 
opulência", lembra a arquiteta, que idealizou a mostra Escritórios do Futuro, de São Paulo. 
 
Após a segunda Guerra Mundial, houve uma mudança de estratégia, em oposição a Taylor. Foi 
criado o Landscape office, no qual o espaço físico não obedecia mais a geometria e sim ao fluxo 
dos processos. As salas deixaram de existir, o mobiliário ficou mais uniforme, ornamentação com 
vasos de plantas, obras de arte, pinturas nas cores primárias passaram a ser usadas. "O preto, 
cinza e branco saíram de cena".  



 
No início do século XXI,  as empresas começaram a ver o conhecimento como diferencial. "Por 
isso,a maior preocupação com o bem-estar da equipe", acredita Claudia. Foram criadas, então, 
mesas mais ergonômicas, diminuiu-se o número de pessoas por metro quadrado, foram criados 
espaços para relaxamento, evitando o estresse e insatisfação. "Essa preocupação ainda engatinha 
no Brasil. É mais popular no exterior", completa. 
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