
1Levando o foco de volta ao Open Office

Ensaio de Soluções

Levando o foco de volta ao Open Office
As empresas amam os escritórios abertos porque economizam 
dinheiro, mas as pessoas se esforçam para permanecer 
focadas. É assim que vamos deixar todos felizes.

Principais ideias

• Escritórios abertos podem economizar dinheiro e espaço, 
mas quando não são bem projetados, as pessoas 
se esforçam para manter o foco, o engajamento e 
a produtividade. 

• Ao implicar o espaço, as empresas podem reduzir 
distrações e tornar o espaço mais legível para todos, 
considerando o escopo do indivíduo, do grupo e 
do cenário. 

• Um dos muitos produtos da Herman Miller que inferem 
espaço, o Overlay é um sistema de paredes móveis 
autoportantes. Ele oferece às empresas um modo para 
acomodar as necessidades de mudanças para espaços, 
sem o custo de paredes pré-fabricadas ou o fardo da 
construção tradicional.
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Em 1994, quando os cubículos eram o padrão e o escritório aberto 
era considerado radical, a agência de propaganda Chiat/Day avançou 
corajosamente rumo ao futuro, mudando para um escritório aberto 
onde as mesas, laptops e telefones não tinham lugares predeterminados. 

O design não era apenas aberto, mas também audacioso. Ele se parecia 
com uma grande sala de estar com uma escada "gigante” para lugar 
nenhum e a peça de resistência, o piso—revestido com resina plástica. . . 
[aquela] era a cor de uma tangerina.” Tudo ali era inspirado pela ideia 
de “sabe-se lá o que [o designer] estava pensando naquele dia”.1 Um 
funcionário descreveu trabalhar lá como “extremamente desagradável”. 

Não surpreende que as pessoas achassem difícil trabalhar ali. Aquele 
experimento terminou, mas os escritórios abertos vieram pra ficar, em 
grande parte porque as empresas poderiam instalar mais pessoas na 
mesma quantidade de espaço, economizando mais de 50 por cento de 
área por funcionário.2 Setenta por cento dos funcionários de escritórios nos 
EUA agora trabalham neles, de acordo com a IFMA.3 Manchetes como “9 
razões por que os escritórios abertos são insanamente estúpidos” e “O 
plano dos escritórios abertos é um desastre” fariam você acreditar que 
essa mudança no modo como trabalhamos é uma imensa falha. 

Os dados nos contam uma história diferente. De acordo com um grande 
estudo da Leesman com 340.000 funcionários em 2.649 espaços de 
trabalho em 69 países, nove de cada 10 dos espaços de trabalho com 
maior desempenho no estudo de pesquisa são total ou extensivamente 
de plano aberto.4 Isso talvez seja porque um plano aberto muito bem 
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planejado pode criar as condições que encorajam o engajamento. As 
pessoas provavelmente serão mais engajadas no trabalho se puderem 
se movimentar, ter privacidade quando precisam e ter acesso a espaços 
que permitam que se conectem com seus colegas de trabalho.5

Então por que toda essa publicidade negativa? Porque a natureza exposta 
e caótica de um escritório aberto pode ser horrível. A falta de privacidade 
e a dificuldade de localizar os colegas, áreas para reuniões e recursos 
podem distrair e levar à infelicidade no trabalho. Uma pesquisa descobriu 
que 58 por cento dos funcionários dizem que eles precisam de um 
espaço com mais privacidade para se concentrarem na solução de 
problemas e 54 por cento dizem que seus escritórios levam a muita 
distração.6 Além disso, os estudos demonstram que ruído excessivo pode 
prejudicar a capacidade das pessoas de se lembrar de informações 
e fazer as operações matemáticas básicas.7  

Mas não é porque os escritórios abertos podem ser horríveis que todos 
eles são assim — especialmente se eles permitirem que as pessoas se 
movimentem enquanto estão trabalhando. Na verdade, 85 por cento dos 
profissionais de escritório acreditam no design do espaço de trabalho 
flexível, e 82 por cento acreditam que eles têm ideias melhores nesses 
espaços.8 Conforme os pesquisadores observaram no relatório da 
Leesman, “Há escritórios abertos excelentes e também há os horríveis. 
Mas há também soluções [cubículos] celulares que falharam e outras que 
foram bem-sucedidas.”9 Em outras palavras, a execução — por exemplo, 
o quão bem o espaço reflete o propósito, o caráter e as atividades que 
as pessoas tendem a desempenhar — é tudo. 

A Leesman mede a experiência dos funcionários com sua 
ferramenta global de inteligência nos negócios, o Leesman 
Index, que coleta o feedback dos funcionários sobre o 
quão eficientemente o local de trabalho dá suporte a eles 
e ao seu trabalho. 
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Duas coisas para fazer direito: Privacidade e legitimidade espacial

Uma das coisas mais importantes para se ter corretamente em um 
escritório aberto é a privacidade visual e acústica. Na verdade, a perda 
da privacidade visual é a segunda reclamação mais frequente dos 
funcionários em um plano aberto porque é mais fácil ser incomodado 
pelas distrações. Assim que a pessoa se distrai, leva cerca de 25 minutos 
para voltar à sua tarefa original.10

Menos óbvio do que o problema da privacidade é o problema da 
legitimidade espacial, ou o quão fácil é ler o espaço. Em uma planta 
mais tradicional, é fácil entender o ambiente. Há salas de reuniões, 
escritórios (seja privado ou criado com um sistema de painéis) e uma 
sala de café para socialização. Como as pessoas não podem retornar a 
essas convenções em um escritório aberto, os planos abertos precisam 
fornecer dicas claras sobre o objetivo de cada espaço dentro deles. Por 
exemplo, a informalidade associada com os sofás e as cafeterias ajuda 
as pessoas a inferir que eles são para socialização, reuniões casuais ou 
leitura. Uma mesa de reunião delimitada nos três lados por placas de 
marcadores com trabalho-em-andamento ou fotos e outros artefatos, por 
exemplo, sugere que o espaço pertence à equipe no espaço adjacente. 

A legitimidade espacial inclui sinalização — dicas que ajudam as 
pessoas a se orientar dentro do espaço e navegar até seu destino. 
Sinalização, iluminação e linhas de visão, tudo isso torna possível 
para uma pessoa formar um mapa mental e chegar até onde precisam 
chegar, seja o banheiro ou a estação de trabalho de um colega.

As empresas podem melhorar a legitimidade espacial implicando o 
espaço, isto é, dando a ilusão de espaço sem demarcá-lo fisicamente. 
Usando combinações precisas de elementos de design, as empresas 
podem criar fronteiras, fornecer abrigo, sinalizar o uso pretendido e 
permitir que as pessoas personalizem seus espaços. Esses elementos 
de design podem existir fisicamente ou estar implícitos através da 
percepção sensorial. Iluminação, materialidade e objetos e móveis fáceis 
de mover podem ajudar a definir uma área ou contexto específicos — 
melhorando a legitimidade espacial, a privacidade, ou ambos. 

O espaço implícito não é algo novo. Artistas, arquitetos e designers 
usam dicas contextuais — linhas, padrões, formas — e os arranjam 
de acordo com determinados princípios de design — proporção, ritmo, 
contraste — para encorajar a pessoa a inferir seu significado. Por que 
essa técnica funciona? Os nossos sentidos estão constantemente 
inundando o nosso cérebro com informações. Podemos perceber 
conscientemente somente pequenos fragmentos dessas informações, 
então o nosso cérebro arranja esses fragmentos em quadros completos; 
somos equipados para preencher essas lacunas. Ao entender quais 
fragmentos sensoriais enviam os sinais corretos, podemos dar ao nosso 
cérebro uma vantagem inicial para completar o quadro.

Os espaços devem ser fáceis de ler e intuitivos para navegar. As pessoas precisam de privacidade para se concentrar em um escritório aberto.
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Soluções que ajudam a inferir espaço em diferentes níveis

Em um nível de espaço de trabalho, inferir espaço pode melhorar a 
legitimidade do espaço, que é crítico para o sucesso de um plano aberto. 
Solucionar isso, bem como os problemas de privacidade visual e 
auditiva, pode ser a diferença entre um ambiente aberto que as 
pessoas desprezam e outro que contribui para as empresas com um 
desempenho excepcional — como aqueles ambientes encontrados 
no estudo da Leesman. No escritório, é possível criar espaço em 
nível individual, em grupo e no espaço de trabalho, e a Herman 
Miller tem soluções que podem ajudar. 

Em nível individual, os organizadores de desktop móveis como as 
Ferramentas de trabalho Ubi e as unidades móveis Tu Storage podem 
ser usados para imitar um “refúgio” e espaço pessoal, mas podem 
ser movimentados quando as pessoas desejam mais conexão. Canvas 
Vista, um sistema de mesas autoportantes com uma pegada simples 
permite que as pessoas movam os insertos para dentro de painéis 
de estrutura aberta. Com isso, elas podem sinalizar aos seus colegas 
que precisam de privacidade ou que estão prontos para colaborar. 
Essas painéis e luzes em formato de T implicam em fronteiras, ao 
mesmo tempo em que permitem perspectivas abertas no escritório.

No nível de configuração de grupo, há modos ad hoc para inferir espaço 
ao criar rapidamente fronteiras através de mobília móvel e ferramentas 
de trabalho como, por exemplo, displays de LCD de formato grande, 
carrinhos móveis Exclave e telas freestanding Pari. 

A Herman Miller também possui uma variedade de soluções que oferecem 
diferentes níveis de privacidade acústica e permanência enquanto inferem 
espaço no espaço de trabalho. Divisórias como, por exemplo, Maars Living 
Walls compreendem a solução que é mais permanente por natureza e 
que fornece o nível mais alto de privacidade acústica. Framery é outra 
opção na forma de cabine independente, totalmente fechada que oferece 
privacidade acústica para indivíduos ou grupos de até quatro pessoas.

E também o Overlay, um novo sistema de paredes móveis, sub-arquiteturais 
que criam salas independentes, dando forma a espaços abertos grandes ou 
apenas separando uma área de outra.

As Ferramentas de trabalho Ubi incluem organizadores 
de desktop móveis que podem inferir espaço e guardar 
os pertentes pessoais.

O Canvas Vista possui painéis de estrutura aberta com insertos 
móveis e luzes em formato de T para inferir fronteiras.  

As cabines Framery oferecem privacidade acústica para 
indivíduos ou grupos de até quatro pessoas. 
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Como o Overlay pode transformar uma planta aberta

Há três modos principais segundo os quais o Overlay ajuda as empresas 
a criar e — à medida em que a empresa precisa mudar ao longo do 
tempo — recriar plantas abertas onde as pessoas podem trabalhar 
de modo eficiente. 

Primeiro, ele torna o cenário coerente ao criar espaço para moldar o 
ambiente. Um espaço de trabalho muito amplo e sem divisões claras 
pode parecer e dar a sensação de ser caótico. O Overlay muda isso 
ao levar clareza e ordem aos escritórios abertos, enviando sinais ao 
cérebro que nos ajudam a inferir o significado e a completar o cenário, 
sem ter que pensar muito. Os designers Ayse Birsel e Bibi Seck encontraram 
inspiração nos conceitos de planejamento urbano e projetaram o 
Overlay para ajudar as pessoas a entenderem onde o melhor trabalho 
delas acontecerá. 

O Overlay ajuda as pessoas a circular intuitivamente pelo espaço de 
trabalho ao criar um padrão de configurações integradas, porém distintas, 
algumas das quais oferecem a privacidade visual que falta ao plano aberto. 
Ela torna os espaços legítimos ao definir áreas, de modo que as pessoas 
saibam qual espaço melhor apoiará a colaboração, as reuniões informais 
ou somente o trabalho. 

Em segundo lugar, por possuir apenas um número seleto de peças, 
o Overlay simplifica a definição do espaço. Uma única divisória pode 
funcionar como divisor de sala ou dar fundo ao ambiente. Um espaço 
de trabalho com três paredes pode se tornar uma área designada para 
reuniões improvisadas ou trabalho colaborativo. Quatro paredes do Overlay 
podem criar uma área para reuniões fechada — completa com uma porta  
 — que pode oferecer um nível mais alto de privacidade visual e acústica. 

Um material vazado como, por exemplo, metal perfurado, permite que as pessoas vejam dentro e 
fora do espaço, tendo apenas a privacidade visual suficiente para se concentrar na tarefa à mão.
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Finalmente, o Overlay é flexível e acessível, dando às empresas a 
agilidade para evoluir enquanto crescem. A adaptabilidade no design 
do espaço de trabalho tem sido importante já faz algum tempo, mas 
a emergência dos dados e da análise do espaço de trabalho ressalta 
ainda mais seu valor — tanto na melhoria da experiência no espaço 
de trabalho para os funcionários quanto na alocação de espaços. Por 
exemplo, o Live OS da Herman Miller — um sistema conectado em nuvem 
a sensores do espaço de trabalho e um painel — fornece informações 
em tempo real sobre o uso do espaço e o bem-estar dos funcionários. 
Com essas informações, as empresas sabem quando expandir, consolidar 
ou realocar espaço. E também sabem se as pessoas estão tirando 
o melhor do seu mobiliário ergonômico.

À medida que as empresas se esforçam para atrair talentos, escalonar 
rapidamente ou mudar rapidamente o curso — muitas vezes com base 
naquilo que elas aprenderam com dados e análise — elas nem sempre têm 
tempo ou dinheiro para reconfigurar seus escritórios. Com apenas duas 
pessoas, em torno de duas horas, configurações menores do Overlay 
podem ser realocadas com interrupções mínima para o escritório e 
as pessoas que ali trabalham. Isso é feito sem custo de paredes 
pré-fabricadas ou o fardo da construção tradicional, minimizando o 
tempo ocioso e a limpeza. 

O Overlay é flexível também de outro modo. Ele tem uma estética discreta 
que pode ser intensificada ou reduzida para refletir as características de 
qualquer empresa. O Overlay pode ser configurado de diversas formas com 
cores, tecidos, laminados, vidro ou material personalizado. Ele também 
pode acomodar lousas e quadros para tachinhas. Uma vez que as paredes 
em drywall não são utilizadas e as estações de trabalho são menores, 
as superfícies verticais tornaram-se uma parte ainda mais integral da 
colaboração e do trabalho em geral. O Overlay deixa mais fácil compartilhar 
e discutir o trabalho em andamento, as programações e outros assuntos 
análogos que contribuem para a rápida iteração e produtividade em geral.  

Os lados internos e externos de uma parede do Overlay compartilham 
a mesma aparência ou possuem uma fachada limpa e um fundo criativo, 
de modo que a estrutura possa refletir o design do escritório na parte 
externa e também revelar uma vibração do trabalho que está acontecendo 
no lado interno. 

Escolha dentre diversas opções de materiais 
padrão, ou use seu próprio material 
personalizado para refletir o caráter da  
sua empresa.
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Reconciliando dicotomias 

Ao desenvolver o Overlay, Birsel e Seck pensaram muito nas dicotomias. 
Sua pesquisa de design mostrou que as pessoas fazem seu melhor 
trabalho em ambientes que oferecem um "burburinho social” e um senso 
de fronteira, por exemplo, trens, aviões e cafés. Eles perceberam que as 
pessoas querem ver e serem vistas como parte de uma comunidade, 
mesmo se estiverem trabalhando sozinhas. Eles também descobriram 
que as pessoas são mais produtivas com algum ruído ambiente, mas não 
quando elas podem ouvir os detalhes de uma conversa.

O Overlay reconcilia necessidades e desejos aparentemente opostos — 
aberto, mas fechado; sozinho, mas junto; limpo, mas bagunçado. Como 
disse Birsel, “se puder fazer com que dois lados opostos coexistam, você 
terá unido o útil ao agradável”.

O motivo pelo qual o plano aberto se popularizou, apesar do seu início 
difícil, é que as empresas perceberam que ele poderia economizar 
dinheiro — muito dinheiro. Mas, a menos que esses planos abertos sejam 
bem projetados, as empresas estão desperdiçando dinheiro na forma 
de produtividade reduzida e menor satisfação dos funcionários.11 O Overlay 
oferece às empresas um modo de dar apoio à forma como as pessoas 
trabalham hoje, oferecendo a elas um pouco de privacidade auditiva e 
visual. Com muito pouco esforço, o Overlay pode tornar possível alterar 
um espaço conforme as necessidades mudam, sem investir em estruturas 
permanentes caras. Ele permite que a empresa não apenas atenda às suas 
necessidades, mas também a de seus funcionários na forma de uma 
experiência de trabalho melhor para eles.
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O résumé dos parceiros "na vida e no trabalho," Ayse Birsel e Bibi Seck, 
ostenta os likes da Amazon, GE, Herman Miller, Staples e Toyota e inclui 
trabalho em design social para levar o valor econômico do design ao 
Senegal e a outras partes da África. 
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