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À primeira vista pode parecer bobagem, mas o design influencia diretamente a produtividade no 
ambiente de trabalho. 
 
O corre-corre diário muitas vezes não nos permite olhar com atenção para o nosso ambiente de 
trabalho. Os móveis, a iluminação, as cores predominantes, o tipo de piso, os objetos decorativos, 
as plantas... tudo isso interage com o funcionário de uma forma positiva ou negativa. "Trabalhar 
em um ambiente maltratado é diferente de trabalhar em um que tenha luz, cor e tratamento 
acústico.  
 
Design e ergonomia são muito importantes", afirma o arquiteto Silvio Heilbut, da Heilbut 
Arquitetura. Outro profissional da área que engrossa o coro é Ronaldo Bueno, arquiteto do grupo 
Bauhaus/Zsiga Mangabeira Arquitetura: "A própria diretoria reconhece que o funcionário contente 
trabalha mais. Ele ganha porque está em um espaço mais bonito, mas sem perceber, ele vai 
produzir mais, e a empresa também ganha". Muitas empresas já notaram essa importância, e 
chegam a incorporar um profissional conhecido como facility, que pode ser um arquiteto, um 
engenheiro ou um administrador, para atender as demandas internas da companhia do ponto de 
vista da organização e estruturação. Se, por exemplo, um determinado departamento precisa 
montar um call center, é ele que vai medir o custo dessa operação, o espaço necessário, os 
móveis que serão utilizados e vai garantir a harmonia do ambiente. 
 
Visão global  
Boa parte dos projetos realizados atualmente visa promover a integração dos ambientes. 
"Queríamos um local dinâmico, integrado e transparente, no sentido de que a comunicação entre 
os funcionários fosse fácil visual e verbalmente", conta Ramiro Prudencio, presidente da Burson-
Marsteller Brasil. A agência de comunicação, que tem entre seus clientes as empresas Nivea, HP, 
Merck, Bayer, Schering do Brasil e SAP Brasil, fez uma mudança recente motivada pelo 
crescimento e necessidade de um espaço melhor, não só para abrigar os funcionários, mas 
também para realizar reuniões com os clientes.  
 
O escritório antigo era em formato de "U", impossibilitando uma visão geral. Agora, com o layout 
aberto, a área foi otimizada. Atualmente, o escritório está acomodado em uma área 100 metros 
quadrados menor que a anterior, mas com muito mais conforto e dinamismo. "Temos um 
ambiente com cores vivas suficientemente descontraído para permitir a criatividade. Não é formal, 
mas é profissional", explica Prudencio. De quebra, visando o conforto ergonômico, todos os 
móveis foram trocados, e foi colocado um sistema de wireless, o qual facilita a conexão dos 
laptops dos clientes. Todos aprovaram a mudança. "O funcionário reconheceu que a empresa 
estava investindo para melhorar a qualidade do ambiente, e os clientes nos vêem como um local 
onde eles podem trabalhar", diz o presidente da agência. 
 
Quebra de padrão  
 
Outro ponto explorado nas mudanças do design do ambiente de trabalho é a quebra do padrão 
vigente. Quem entra na KLA - Koury Lopes Advogados, surpreende-se com a ausência de madeira 
escura, livros nas paredes e sisudez típica dos escritórios de advocacia. "Não gostamos disso, pois 
achamos que deixa o advogado pouco estimulado e, pior ainda, oprime um pouco o cliente", conta 
José Paulo Graciotti, sócio-administrador da KLA, que agora exibe estilo clean e descontraído, com 
ambientes claros, piso e paredes brancos, móveis modernos e muita transparência.  
 
Não foi possível fazer um layout totalmente aberto, já que os profissionais precisam de sigilo com 
os clientes, mas toda a frente de cada sala é envidraçada, para o advogado manter contato visual 
com a equipe, participando da dinâmica do escritório. O resultado, além de estimular um 
comportamento mais solto, agradou advogados e clientes, que elogiam o ambiente alegre.  



 
Parceria público-privada  
No Brasil, os órgãos governamentais raramente fazem investimentos na área do design. Ao 
pensarmos em uma repartição pública, nos vêm à cabeça pilhas de papéis desordenados, móveis 
sem nenhuma preocupação com a ergonomia e tecnologia de décadas passadas. Foi um cenário 
mais ou menos assim que o arquiteto Paulo Lisbôa, sócio-diretor da Paulo Lisboa Arquitetura, 
encontrou na Secretaria da Habitação de São Paulo. O espaço, localizado no 21º andar do 
tradicional Edifício Martinelli, no centro de São Paulo, foi totalmente repaginado graças à uma PPP 
- Parceria Público-Privada. "Uma das funções básicas nesta qualificação foi mostrar que o cidadão 
deve ser tratado como um cliente. Ele precisa ser atendido num espaço em que as condições de 
interação entre o poder público e o contribuinte sejam adequadas", diz Lisbôa.  
 
O profissional também destaca os problemas de saúde que ocorrem com os trabalhadores destes 
locais, que acabam desenvolvendo uma série de problemas de saúde causados pela falta de 
ergonomia e pouca iluminação. "Esses fatores contribuem para que o serviço seja feito de uma 
forma inadequada", explica.  
 
O arquiteto conta que a obra incluiu um piso elevado, característico de edifícios tecnologicamente 
avançados. Ele permite que toda a parte de infra-estrutura, como fios e cabos, fiquem sob o chão. 
Isso possibilita uma maior flexibilidade no layout. "Essa é uma característica das empresas de 
hoje, que precisam se adequar constantemente. O mobiliário deve ser flexível, para que você 
monte e desmonte sem perdê-lo", afirma Lisbôa. 
 
ÓRGÃOS PÚBLICOS RARAMENTE INVESTEM na área de design  
 
De olho no futuro  
 
Os arquitetos fazem apostas diferentes para o ambiente empresarial num futuro próximo. Para 
Silvio Heilbut, haverá uma simplificação muito grande no tipo de mobiliário para reduzir custos e 
facilitar a instalação de equipamentos. "As pessoas vão deixar de ter mesas exclusivas. O trabalho 
será feito em casa e, quando chegarem ao escritório, vão plugar o laptop em uma mesa de uso 
compartilhado. Não vai dar mais para colocar fotografia dos filhos" acredita Heilbut, que também 
aposta em salas de reunião mais interativas e descarta a integração total no ambiente: "Sempre 
haverão salas fechadas, porque sempre haverá hierarquia e a confidencialidade de certas 
atividades", diz.  
 
Na visão do arquiteto Ronaldo Bueno, os espaços verdes irão surgir dentro do escritório, 
especialmente nos andares mais altos, na forma de jardins de inverno. Ele também aposta no 
crescimento gradual do trabalho em casa. Paulo Lisbôa acredita que as paredes serão derrubadas 
cada vez mais, ampliando os espaços e descaracterizando a seriedade do ambiente corporativo. 
Claridade, cores alegres e muito vidro também farão parte dos escritórios. Ele atenta para outro 
ponto ecologicamente importante: a idéia de sustentabilidade em relação ao material utilizado. 
"De onde vêm as madeiras, os carpetes, se são recicláveis ou não, e até mesmo o sistema de ar 
condicionado, com foco na diminuição do consumo", afirma.  
 
Cafezinho turbinado  
Uma idéia que todos os profissionais defendem é a criação de um espaço de descompressão na 
empresa, em outras palavras, o local do cafezinho deixa de ser aquela velha e apertada copa, 
para se tornar um ponto de troca de informações. "Naqueles dez minutos, você conversa com 
pessoas de outros setores, comenta uma dificuldade de trabalho com um colega que pode dar 
uma idéia, e daí vem um brainstorm. Além disso, a empresa pode aproveitar para fazer a sua 
comunicação interna, apresentando um vídeo institucional, por exemplo", aposta Ronaldo Bueno.  
 
"Esses pontos que criam uma certa anarquia são interessantes porque possibilitam um tipo de 
relacionamento que a estrutura normal às vezes impede.  



Pode dar ganhos incríveis, mas nem todas as empresas aceitam", diz Paulo Lisbôa. Na 
importadora Aurora Bebidas e Alimentos Finos, o arquiteto Silvio Heilbut projetou uma sala de 
café isolada para encontros informais: "É preciso pensar em ambientes que permitam a 
integração entre as pessoas no local de trabalho, prevendo espaços para o relacionamento 
profissional e também espaço de descontração dos funcionários", acredita.  
Feng shui empresarial  
 
Muito utilizada em ambientes residenciais, a ciência milenar chinesa do feng shui também é 
aplicada nas empresas, com o objetivo de organizar os espaços a fim de atrair influências 
benéficas da natureza. "Há alguns anos o perfil de cliente era de pessoas que estavam mais 
ligadas a uma espiritualidade. Hoje isso mudou, são indivíduos que querem algo prático, como 
resolver conflitos dentro do local de trabalho, pela falta de entrada de dinheiro ou de uma 
atmosfera pesada", conta Cely Figueiredo, psicóloga e especialista em feng shui.  
 
Transportadoras, bancos, empresas aéreas, restaurantes e lojas já procuraram seus serviços, que 
são feitos com a ajuda do Sistema Quantum Scio. Ele é um programa de computador que faz um 
levantamento do que há no ambiente, além de informar a energia das pessoas que estão em um 
raio de 5 km. "A energia tem um caminho e precisa fluir.  
 
Não é preciso trocar as pessoas, mas talvez apenas mudá-las de local", explica Cely. Segundo ela, 
plantas, cores, cristais e móveis influenciam o que acontece no local. Não é possível fixar regras 
gerais, pois tudo depende da planta do imóvel, mas a especialista dá algumas dicas: mantenha 
sempre as portas dos banheiros fechadas, as tampas dos vasos sanitários abaixadas e procure 
'arrendondar' o ambiente, para a energia não parar nas quinas. 
 
Disponível em: <http://revistavidaexecutiva.uol.com.br>. Acesso em 31 out. 2005.   
 


