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ARQUITETURA CORPORATIVA: QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO  

 

 

Kaique Fernando Borges Bosa  

 

 

RESUMO 

 

A segregação do homem no ambiente de trabalho advém da Revolução Industrial, ocorrida no 

século XVIII, onde a inserção de novas tecnologias interferiu na humanização do ambiente 

trabalho e, a partir disso, várias mudanças reorganizaram as relações do homem com o ambiente 

corporativo. Os estudos para elaborar espaços de trabalho mais humanizados ganharam 

relevância, tendo efeitos positivos. Atualmente, há um aumento das empresas que buscam a 

arquitetura como estratégia para criar espaços mais humanistas, que visam gerar bem-estar e 

qualidade de vida no ambiente corporativo, a fim de obter resultados positivos no desempenho e 

na produtividade por parte dos funcionários. Porém, como e quais são os meios em que a 

arquitetura pode influenciar e colaborar com a qualidade de vida e o desempenho no trabalho? 

Este artigo tem como objetivo investigar e apresentar alguns dos meios e estratégias 

arquitetônicas que contribuam para a qualidade de vida e o bem-estar no ambiente corporativo. 
Levantou-se (também) quais ambientes diferenciados, a serem inseridos nos espaços de 

trabalho, podem contribuir para a qualidade de vida e o bem-estar. Os resultados são 

apontados através de recomendações projetuais e da apresentação de ambientes corporativos 

personalizados de projetos existentes. Assim, concluiu-se que a arquitetura é relevante e 

contribui para a concepção de qualidade de vida e bem-estar nos ambientes de trabalho, 

porém, projetar espaços corporativos ligados à qualidade de vida requer um tratamento 

individual, seguindo as necessidades de cada tipo de trabalho, para que assim, agregue-se 

soluções que comportem as necessidades da maioria dos usuários. 

 

Palavras-chave: Arquitetura. Ambiente de trabalho. Espaços personalizados.  

 

 

CORPORATE ARCHITECTURE: LIFE QUALITY IN THE WORK 

 

ABSTRACT 

 

The segregation of the man in the working environment comes from the Industrial 

Revolution, occurred in the 18th century, where the insertion of new technologies interfered 

in the humanization in the work environment. From that, several changes reorganized the 

relations of the man and the corporate environment. The studies to elaborate work spaces 

more humanized received relevance, and had positive effects. Currently, there is an 

increasement of the companies that seek the architecture as strategy to create more 

humanized spaces, which aims to promote well-being and life quality to the corporate 

environment, in order to obtain positive outcomes in the performance and productivity by the 

employees. However, how and what are the means by which the architecture can induce and 

collaborate with the life quality and performance in the work? In this sense the present article 

has as objective investigate and to present some of the ways and strategies in which the 

architecture can contribute to the life quality and well-being in the corporative environment. 

In addition, it was collected which personalized environment must be inserted in the work 



environment in order to contribute to the life quality and well-being. The results are 

presented through project recommendations and presentation of personalized corporative 

environments of existent projects. Thus, it was concluded that architecture is a relevant 

aspect to contribute to the conception of the life quality and well-being in the work 

environment, however, to project corporative spaces connected to life quality require an 

individual treatment, following the needs of each type of work, so then, it aggregates 

solutions that feat the majority of the user needs. 

 

Keywords: Architecture. Personalized spaces. Work environment. 

 

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O tempo é um dos principais fatores que influencia o cotidiano do homem, os espaços 

de trabalho estão se transformando em ambientes mais automatizados e “pensados para 

máquinas”, resultando na segregação do homem em seu próprio local de trabalho.  

Na sociedade contemporânea, o trabalho do ser humano vem se tornando mecânico, 

monótono, como uma linha de produção Fordista. Muitos espaços de trabalho vêm sendo 

construídos sem a observação das necessidades individuais, como as necessidades 

ergonômicas ou de saúde física e psicológica, interferindo, dessa maneira, no bem-estar e 

qualidade de vida. 

A arquitetura voltada às atividades e aos usuários, de forma personalizada – levando 

em consideração o perfil da empresa, e a integração dos variados modos de trabalho – pode 

colaborar de várias formas para a qualidade de vida do indivíduo na corporação. Elementos 

como ilhas de trabalhos flexíveis, espaços de convivência, áreas de lazer, iluminação natural e 

outros recursos arquitetônicos, assim como horários flexíveis, metas, entre outros, são 

recursos que contribuem para o desenvolvimento do bem-estar, interação social, salubridade, 

conforto e integração. A qualidade ambiental desses espaços ainda pode auxiliar na redução 

de custos, na geração de ganhos, na produtividade e a melhorar o desempenho e a motivação 

dos funcionários. 

Hoje em dia, é possível encontrar modelos bem-sucedidos de corporações que 

projetaram seus escritórios visando a qualidade de vida, como a sede da Movile Internet 

Móvel, em São Paulo, com projeto assinado por Sergio Camargo Arquitetos Associados 

(SCAA), executado em 2016.  

Pesquisas sobre inovações em ambientes de trabalho, como descrito por Voordt 

(2003), evidenciam os ganhos de produtividade em função da qualidade do espaço construído 

das empresas; outro pesquisador significativo é Frederick Herzberg, que desenvolve a 

Herzberg's Two Factor Theory1 (1968), onde ele aponta que os funcionários das empresas que 

participaram da pesquisa associavam a insatisfação do emprego com o ambiente de trabalho. 

Sendo assim, entende-se que as pessoas satisfeitas com seu local de trabalho tendem a 

ser mais motivadas e produtivas, ou seja, é notória a influência que o espaço construído tem 

sobre a percepção das pessoas e os aspectos psicológicos. 

                                                             
1  “Teoria dos dois fatores” (tradução mais conhecida, de acordo com as pesquisas). 
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O intento do presente artigo é apresentar alguns dos meios, estratégias, ambientes e 

recomendações projetuais para a elaboração de espaços corporativos que contribuam para o 

bem-estar e a qualidade de vida dos trabalhadores. Tais medidas são decorrentes das 

conclusões do autor, obtidas através de referências bibliográficas e de análises de empresas 

que tem como principal característica, a qualidade de vida e o bem-estar em seus ambientes. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

2.1 Arquitetura corporativa na contemporaneidade 

 

A Arquitetura Corporativa é o ramo da arquitetura que projeta, estuda e analisa 

ambientes para empresas, com o objetivo de implementar ou realizar espaços personalizados 

para edificações corporativas (BENCK, 2015). Tais projetos vão muito além da elaboração 

estética do escritório, estes têm como fundamento alinhar o ambiente de trabalho à 

funcionalidade e à preocupação com o usuário. 

No contexto atual, econômico e social, a sociedade urbana contemporânea ligada à 

tecnologia tem como consequência uma contínua mudança, onde tudo tende a acontecer de 

maneira mais acelerada, transformando e interferindo diretamente no comportamento humano 

e na forma em que os indivíduos trabalham. É sabido que as pessoas desenvolvem várias 

atividades no dia, passando horas conectadas às ferramentas eletrônicas (como o computador), 

resultando em ações monótonas e, na maioria das vezes, esses hábitos contrariam os conceitos 

do bem-estar e da qualidade de vida: como tais hábitos, podemos citar alguns, como a falta de 

exercícios físicos, sedentarismo, estresse e a fadiga. 

O tema Arquitetura Corporativa ganha um novo sentido e relevância quando analisado 

em conjunto com os problemas atuais, em diversas empresas. As mudanças na forma de 

trabalho e as alterações de normas e de leis trabalhistas têm feito com que (nos últimos anos) 

a Arquitetura Corporativa – no que se refere ao conforto ambiental, ao bem-estar, à qualidade 

de vida, entre outros – venha, vagarosamente, ganhando relevância: cada vez mais, as 

empresas têm buscado a especialização em ambientes corporativos como instrumento para 

tornar a satisfação e a produtividade dos funcionários uma questão de competitividade 

(PIQUETTI, 2012). A respeito dessas novas formas de pensar os espaços de trabalho, vemos 

que as 100 melhores empresas para se trabalhar, segundo a revista Fortune, têm se tornado 

lugares para se viver: 
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É um lugar para se viver. É um lugar onde você pode se alimentar, tirar uma soneca 

nadar, comprar, rezar, lutar kickbox, tomar uma cerveja, cuidar das suas 

incumbências, começar um romance [...]. É onde você pode trazer todo o seu ser – 

mente, corpo e espírito – para trabalhar a cada dia (USEEM, 2000, p. 45). 

 

Projetar esses espaços corporativos ligados à qualidade de vida requer um tratamento 

individual, seguindo as necessidades de cada tipo de escritório e usuário, ou seja, demanda 

mais tempo, planejamento e investimento. Contudo, é possível observar um retorno como, por 

exemplo, a diminuição de altos salários a fim de entusiasmar os colaboradores e o aumento de 

produtividade, entre outros benefícios que serão abordados na seção 2.1. 

No entanto, é comum que a maioria dos ambientes de trabalho tenda a limitar seu 

espaço físico somente às atividades que devem ser realizadas na empresa, não observando as 

questões ligadas às percepções humanas. Uma das consequências deste lento crescimento da 

qualidade de vida nas empresas pode ser explicada por Duffy e Tanis (1993): “A razão é 

óbvia: a voz do usuário não é ouvida, e há poucos processos disponíveis para fazer isso 

acontecer. Além disso, há um mercado de projetistas cada vez mais competitivo, com pouco 

tempo ou remuneração para inovar” (apud D’AMORE, 2013, p. 25). 

Segundo pesquisa com foco no ambiente construído, realizada por Tammi Piquetti 

(2012), os funcionários apresentaram certa apreensão ao responder o questionário, pois 

temiam ser demitidos ou levar algum tipo de advertência. Com isso, tendo que exigir o anonimato 

dos questionários, pode-se (ainda) associar o receio dos funcionários ao reclamar do seu 

ambiente de trabalho com a falta de espaços corporativos voltados aos usuários. 

 Logo, é possível perceber uma necessidade de conhecimento e de incentivo, para que 

os donos de empresas façam grandes investimentos em qualidade de vida e bem-estar, dentro 

de suas corporações. 

 

 

2.2 Benefícios do bem-estar e da qualidade de vida no trabalho 

 

Como mencionado anteriormente, existe um retorno do investimento em espaços 

corporativos que gerem a qualidade de vida. Além da melhoria da produtividade dos 

colaboradores, estes ambientes promovem outras centenas de benefícios. Segundo Andreza 

Abreu (2016), funcionária da Salpinx – empresa especialista em planejamento e gestão de 

desempenho e motivação dentro de empresas (com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais) – 

os maiores benefícios são a redução da rotatividade do pessoal, retenção de talentos, melhoria 
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da saúde dos colaboradores, melhoria do clima organizacional e elevação dos resultados, 

assim como a não necessidades de altos salários, para motivação dos funcionários. 

 

 

2.2.1 Redução da rotatividade do pessoal 

 

A redução da rotatividade significa que a média entre admissões e demissões de funcionários 

em uma empresa diminuiu. Caso essa média esteja alta, ela pode afetar a saúde organizacional 

e refletir em situações de insegurança (ABREU, 2016). Segundo a autora, o aumento da 

rotatividade também reflete em outros pontos, como a queda de produtividade, motivação e da 

qualidade dos produtos, atingindo a imagem da empresa. 

A redução da rotatividade resulta em diminuição de custos relacionados ao gasto com 

demissões e substituições dos colaboradores e em aumento da produtividade e qualidade nos 

serviços. 

Empresas que se atentam às questões de bem-estar e qualidade de vida têm o nível de 

rotatividade de colaboradores baixo pois, conforme Abreu (2016), a falta dessas questões é 

um dos principais motivos para os pedidos de demissão. 

 

 

2.2.2 Retenção de talentos 

 

A retenção de talentos está ligada com a baixa rotatividade dos funcionários e com os 

investimentos em qualidade de vida no local de trabalho. Quanto maior for o investimento do 

empregador na carreira de seus colaboradores e na preocupação com a qualidade de vida, 

maior a permanência destes na empresa, desenvolvendo suas atividades, tornando-se 

trabalhadores mais eficientes, autônomos, competentes, responsáveis e conhecedores dos 

processos da empresa, reduzindo (consideravelmente) custos relacionados aos desligamentos, 

ao absenteísmo e à troca de pessoal (ABREU, 2016). 

 

2.2.3 Melhoria da saúde dos colaboradores 

 

De acordo com Haynes (2008), o ambiente construído do local de trabalho atinge o 

desempenho dos funcionários por influenciar em sensações como a fadiga, estresse e 
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distração. Segundo Abreu (2016), o estresse acarreta em vários outros problemas para os 

trabalhadores, tais como o absenteísmo, desmotivação, trabalhar com a cabeça em outro lugar, 

doenças, afastamentos e conflitos interpessoais. 

Quando a empresa oferece condições de trabalho que se preocupem com o bem-estar 

do colaborador, os mesmos se sentirão mais saudáveis e satisfeitos com o ambiente de 

trabalho e, assim, reduzindo a fadiga, estresse e as doenças. 

 

 

2.2.4 Melhoria do clima organizacional 

 

A soma de todos esses fatores gera um clima organizacional mais leve e agradável 

dentro das empresas, tais melhorias são observadas nas relações interpessoais, comunicação 

interna, diminuição dos conflitos e aumento da confiança entre as equipes (ABREU, 2016). 

 

 

2.2.5 Elevação dos resultados 

 

A elevação dos resultados é a consequência direta da qualidade de vida e do bem-estar 

no trabalho, pois a produtividade e o desempenho dos funcionários são aumentados através da 

satisfação dos mesmos, em seu ambiente de trabalho. “Esse investimento é como um círculo 

virtuoso: funcionários satisfeitos produzirão mais e com maior qualidade, e a organização 

aumentará sua rentabilidade” (ABREU, 2016). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 A arquitetura no ambiente de trabalho 

 

Visto que o espaço físico tem uma forte influência sobre as sensações humanas, a 

arquitetura pode ser um dos recursos mais importantes dentro das empresas, para colaborar 

com a produtividade e com o desempenho dos funcionários, levando em consideração a 

qualidade de vida e o bem-estar dos mesmos. O intento deste capítulo é apresentar alguns dos 

meios, estratégias e recursos que a arquitetura pode oferecer, para contribuir para o bem-estar 

e a qualidade de vida nas empresas. 
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3.2 Aspectos psicológicos 

 

 Deve-se entender que, um dos recursos mais importantes para a colaboração com o 

bem-estar nos ambientes construídos é a capacidade que a arquitetura tem de interferir nas 

sensações humanas. 

Conforme Fischer, Tarquinio e Vischer (2004), a concepção de um ambiente de 

trabalho envolve tanto aspectos funcionais, quanto psicológicos, ou seja, ao elaborar um 

espaço de trabalho, deve-se entender quais elementos da arquitetura podem influenciar nas 

necessidades e nas percepções humanas.  

As necessidades humanas podem ser classificadas em cinco conjuntos, que se 

sobrepõem hierarquicamente, segundo a teoria de motivação do psicólogo Abraham Maslow 

(1943). Uma necessidade é sobreposta pela seguinte mais forte na hierarquia, na medida em 

que começa a ser satisfeita. As necessidades apontadas pelo psicólogo são: fisiológicas, 

segurança, afiliação, autoestima e auto realização. “A necessidade fisiológica é, portanto, a 

mais forte, a mais básica e essencial, enquanto a necessidade de auto realização é a mais fraca 

na hierarquia” (HESKETH; COSTA, 1980). A figura a seguir ilustra, de forma clara, como a 

hierarquia se desenvolve:   

 

Figura 1 - Pirâmide da teoria de Maslow  

 

Fonte: Abreu (s.d.). 
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Com a pirâmide de Maslow (1943), é possível distinguir quais aspectos das 

necessidades humanas a arquitetura e o espaço de trabalho devem atingir, orientando e 

auxiliando o projetista quando elaborar tais espaços. Vê-se, então, a possibilidade de 

complementar a teoria mencionada acima com a de outros pesquisadores, como Ayoko e 

Härtel (2003), Mayer (1995) e Haynes (2008). 

Haynes (2008) considera duas abordagens em que a arquitetura está relacionada com 

as sensações das pessoas: no conforto, se refere às variáveis como a temperatura, ventilação e 

ergonomia, as quais são impressões ligadas diretamente com a parte física do corpo humano e 

a outra são as variáveis subjetivas, que têm efeitos psicológicos, tais como a decoração, 

limpeza e segurança.  

 Para Mayer (1995), os espaços de trabalho podem ser projetados de forma a estimular 

a discussão, interação e a troca de ideias entre os funcionários. Quanto aos meios que o 

espaço físico poderá conceber, a fim de influenciar na forma de comunicação das pessoas, 

Ayoko e Härtel (2003) apontam: proximidade, visibilidade, compartimentação e 

disponibilidade de outros ambientes para interação entre os colaboradores. 

 Então, pode-se constatar que o conforto, assim como aspectos psicológicos, é 

influenciado pelo meio físico do espaço de trabalho, através do layout, do conforto térmico, 

mobiliários e equipamentos, da acústica, iluminação natural e artificial, ventilação e 

ergonomia e, também, pode-se citar outras soluções atuais como a Cromoterapia (seção 

3.2.1), logo, quando essas questões são bem elaboradas no espaço de trabalho, o ambiente 

consegue contribuir para a satisfação e para o bem-estar dos usuários. 

 

 

3.2.1 Cromoterapia 

 

A cromoterapia é reconhecida como um tratamento alternativo pela OMS 

(Organização Mundial da Saúde), no qual propõe-se o equilíbrio da saúde física e mental do 

ser humano, através da utilização das sete cores do espectro solar (LIMA; BONFIM, s.d.). As 

cores têm um forte efeito psicológico sobre nós, por exemplo, em lugares com cores 

descontraídas e leves, é comum nos sentirmos bem, ou em lugares mais escuros, podemos nos 

sentir mais deprimidos: ou seja, a cromoterapia faz uso desse meio como uma terapia. 

Segundo os estudos feitos pela Universidade da Colúmbia Britânica (GIMENES; 

CÂNDIDO; PEREIRA, 2011), no Canadá, os sentidos do corpo humano são receptivos o 
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tempo todo e as cores têm a capacidade de se transformar em frequências vibracionais, que 

influenciam diretamente em nossas emoções. 

De acordo com o mencionado anteriormente, as cores utilizadas na cromoterapia são 

as sete cores do espectro solar, sendo elas o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e 

violeta, cada uma com suas propriedades e capacidade de influenciar em algum sentido e 

órgão humano. Como benefícios desse tratamento, é possível constatar a diminuição do 

cansaço físico, a sensação de bem-estar, a diminuição de enxaqueca, estimulo do sistema 

nervo central e a melhora na qualidade do sono (LIMA; BONFIM, s.d.). 

 Ainda conforme os estudos da Universidade da Colúmbia Britânica, as cores podem 

ser utilizadas em ambientes de trabalho a fim de estimular o bem-estar e o desempenho dos 

colaboradores, em concordância com o perfil da empresa. Empresas que precisam fomentar 

ou aumentar a criatividade, como uma Agência de Publicidade e Propaganda por exemplo, 

recomendam-se utilizar tons de azul, pois essa cor (segundo a pesquisa) cria um sentimento de 

“tempestade de ideias”, além de ser uma cor fria e relaxante, estimulando a diminuição do 

estresse, ou então a utilização da cor vermelha em perfis de empresas que necessitam de mais 

concentração, como uma empresa de advocacia. Isto é, as cores devem ser inseridas no 

ambiente corporativo, levando em consideração o segmento da empresa, afim de extrair todas 

as propriedades e benefícios que as cores podem oferecer para tal tipo de atividade que os 

funcionários exercem, em seu espaço de trabalho. 

 

 

3.3 Configuração do espaço colaborativo e o os tipos de trabalho 

 

Primeiramente, ao propor espaços corporativos a fim de colaborar com o bem-estar, 

deve-se considerar que as soluções afetem a maioria dos funcionários e, para que isso ocorra, 

têm de se atentar às diferentes formas de trabalho (DUFFY; TANIS, 1993). 

Para um comparativo com a teoria mencionada acima, coloca-se a conclusão de 

Tammi Piquetti (2012), que identificou a preferência do setor corporativo por salas de 

convivência e entretenimento – como salas de jogos – ao contrário do setor industrial que, por 

sua vez, prefere áreas de lazer e de descanso – como salas de descompressão; ou seja, os tipos 

de trabalho, assim como as necessidades do trabalhador, são diferentes. Logo, as soluções 

postas em um projeto corporativo devem ser elaboradas de maneira personalizada, levando 

em consideração cada estilo de trabalho. 
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Segundo Duffy e Tanis (1993), para classificar os diferentes estilos de trabalho, deve-

se observar os níveis de interação e de autonomia de que cada empresa necessita, para que 

seus funcionários realizem suas atividades e, assim, torna-se possível projetar ambientes 

ideais para tal empresa. Para auxiliar na elaboração do perfil dos diferentes tipos de empresas, 

Duffy e Tanis (1993) produzem um gráfico (Figura 2), onde os perfis são classificados a partir 

dos níveis de interação e autonomia, de forma que as necessidades de cada estilo são 

atendidas ao elaborar o ambiente corporativo, seja no seu layout mobiliário ou em seu projeto 

arquitetônico. 

 

Figura 2 – Estilos de trabalho  

 

Fonte: Duffy; Tanis, 1993 apud D'Amore (2013, p. 26). 

 

3.3.1 Rotina de grupo 

 

Conforme apresenta a figura 2, neste estilo de espaço, os trabalhadores necessitam de 

uma alta interação e de baixa autonomia, ou seja, estes trabalham em grupo e acabam 

dependendo de todos para a realização de suas tarefas. Segundo Duffy et al. (2004), nesse 

estilo de trabalho, as plantas devem ser livres ou flexíveis, onde cada um tem sua mesa, 

porém, não há salas para dividi-lo. Entretanto, este estilo de trabalho deve contar com salas de 

reunião e salas que possam ser utilizadas por um grupo e dispor de outros ambientes para 

interação e entretenimento dos funcionários. Como exemplo, temos escritórios com atividades 

ligadas a projeto e design, como escritórios de arquitetura, desenvolvedoras de softwares, 

sites e outras atividade colaborativas (D’AMORE, 2013).   
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3.3.2 Comunicação/colaboração 

 

Neste modo de trabalho, a interação é alta e, ao mesmo tempo, a autonomia também 

deve ser alta. Nessa circunstância, ambientes variados são necessários, tanto fechados quanto 

abertos e espaços que estimulem a interação (DUFFY et al., 2004). Estes tipos de espaços 

devem permitir que os usuários tenham liberdade para escolher em que cenário desejam 

executar seu trabalho e quando querem fazê-lo, como Paulo Rheingantz (2000) aponta:  

 

Indivíduos e equipes ocupam o espaço segundo as suas próprias necessidades, 

movendo-se em torno dele, tirando vantagem de uma ampla variedade de recursos e 

de equipamentos (RHEINGANTZ, 2000, p. 312).  

 

O trabalho colaborativo é associado às atividades que lidam com muito conhecimento 

e que exigem algum nível de concentração, julgamento e inteligência. Os espaços devem 

permitir que os usuários trabalhem em colaboração ou de forma individual. Tal estilo 

corresponde a espaços como escritórios que envolvem criação, como publicidade, mídia, 

tecnologia da informação e alguns tipos de consultoria (D’AMORE, 2013). 

 

 

3.3.3 Rotina individual 

 

Este tipo de trabalho é caracterizado por envolver rotinas individuais e com pequenos 

níveis de interação e autonomia. Diante disso, não são necessárias estações de trabalho 

complexas, é um espaço “inspirado na indústria, onde a rotina das frequentes repetições de 

tarefa é desempenhada sob supervisão [...]” (RHEINGANTZ, 2000, p. 311). Ou seja, são 

escritórios de alta densidade onde, geralmente, as rotinas de trabalho são continuas, 

monótonas e com longa duração de permanência no espaço de trabalho, como escritórios de 

telemarketing, financeiras, agências bancárias, processamento de dados e setores 

administrativos (D’AMORE, 2013). 

 

 

3.3.4 Concentração 

 

São tipos de trabalho onde exige-se alta concentração e pouca interação entre os 

usuários, isto é, a performance nesse tipo de trabalho depende de acertos individuais.  “A 

ocupação desses escritórios não apresenta padrão regular – ora o indivíduo trabalha em 
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regime de horas extras, ora trabalha em outro local, como em casa ou no espaço do cliente” 

(DUFFY et al., 2004, p. 22). Generalizando, os espaços que compõem esse tipo de trabalho 

são ambientes que devem atender a uma variedade de atividades complexas, porém, são 

espaços que não apresentam um padrão regular: é possível propor salas fechadas ou estações 

de trabalho individuais (com divisórias ou separações altas) e, também, ambientes abertos, 

que permitam que os usuários trabalhem e se auxiliem pois, para esse tipo de trabalho, há 

potencial para compartilhamento (RHEINGANTZ, 2000). Dentro desta categoria, estão os 

escritórios de advocacia, contabilidade e outros que exijam mais do intelecto (D’AMORE, 

2013). 

 

 

3.4 Recomendações projetuais e ambientes para espaços corporativos que contribuam 

para a qualidade de vida e o bem-estar 

 

 Como visto anteriormente, as várias maneiras de trabalho influenciam e têm suas 

próprias características no espaço físico – sendo elas no layout, conforto térmico, mobiliários, 

equipamentos, acústica, iluminação natural e artificial, ventilação, ergonomia, decoração e 

limpeza – logo, cada projeto deve ser pensado de forma personalizada, seguindo o tipo de 

trabalho a ser executado no ambiente: ou seja, para obter melhores resultados, é necessário 

pesquisar em cada tipo de empresa, identificando as necessidades de cada uma. Mesmo assim, 

por meio de base teórica e de projetos existentes, é possível citar algumas recomendações 

projetuais – assim como espaços de lazer, convivência e relaxamento – para a composição de 

ambientes físicos corporativos, a fim de contribuir para a geração de bem-estar e da qualidade 

de vida.  

 Pode-se considerar que, no geral, os trabalhadores passam mais da metade do seu 

dia no interior dos escritórios, então (como já mencionado), os ambientes de trabalho devem 

cumprir com as necessidades básicas humanas, devem envolver as sensações dos 

trabalhadores através de aspectos arquitetônicos, além de, segundo Mayer (1995): estimular a 

discussão, interação e troca de ideias entre os funcionários. Então, para que o estímulo ocorra, 

Ayoko e Härtel (2003) apontam medidas a serem inseridas no projeto do ambiente 

corporativo, tais medidas são: a proximidade, visibilidade, compartimentação e 

disponibilidade de outros ambientes para interação entre os colaboradores.  

 Entretanto, para fomentar a interação e a troca de ideias entre os funcionários, deve-

se considerar o nível de interação e autonomia que tal empresa necessita, baseando-se na 
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teoria de Duffy e Tanis (1993) já citada, elaborando espaços flexíveis que equilibrem esses 

níveis, de forma que não haja insatisfação e desconforto por parte dos trabalhadores ao 

executar suas tarefas do dia-a-dia. 

 A iluminação e ventilação natural dentro de ambientes de trabalho são relevantes, 

tanto para a redução de custos, quanto para capacidade de proporcionar benefícios 

psicológicos e fisiológicos aos trabalhadores (PIQUETTI, 2012). A elaboração de espaços 

com iluminação e ventilação natural deve ser adequada às qualidades climáticas do local 

inserido, a fim de evitar as características indesejáveis, utilizando estratégias passivas sempre 

que possível e propondo a visão ao exterior (ANDRADE, 2007). 

 Quanto à iluminação natural, segundo Newsham e Veitch (2001), os diferentes tipos 

de trabalhos exigem diferentes níveis de iluminação, assim como o controle destes, 

objetivando maior adequação aos usuários. A possibilidade de as pessoas controlarem os 

níveis de iluminação, alcançando a preferência de cada usuário, sugere significativo aumento 

do humor das pessoas, satisfação com o ambiente, satisfação com a iluminação, com o 

conforto visual, o desempenho e com a produtividade. 

 A visibilidade para o exterior é a fonte de estímulo e informação sobre o meio 

externo. As aberturas – como janelas, claraboias, entre outros – proporcionam, além da 

iluminação natural, informações e conhecimento sobre o horário do dia e o clima, evitando 

possíveis sensações de monotonia, claustrofobia, tensão e depressão (PIQUETTI, 2012). 

 O projeto de ambientes corporativos também deve abranger estudos sobre 

dimensionamentos humanos em relação aos mobiliários. Um dos componentes mais 

importantes dentro de um espaço colaborativo é o layout mobiliário, ou seja, a disposição dos 

mobiliários no ambiente: as mesas de trabalho e os elementos relacionados a elas (PANERO; 

ZELNIK, 2008). A forma dos objetos tem influência direta no corpo físico do homem, 

estudos ergométricos permitem identificar as dimensões e os posicionamentos ideais para 

todos os tipos de objetos, equipamentos e mobiliários que devem ser inseridos em escritórios, 

assim como outras soluções, para gerar o máximo de conforto aos colaboradores. No projeto 

da sede da empresa Movile, em São Paulo, encontram-se estações de trabalho que permitem o 

trabalhador executar atividades tanto em pé, quanto sentado (Figura 3), as quais ajudam a 

evitar lesões que podem ser causadas, devido ao longo período sentado. 

 

Figura 3 – Mesas flexíveis na empresa Movile: através de mecanismos, as mesas sobem, 

permitindo a execução do trabalho em pé  
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Fonte: Melo (2016). 

 

 Os mobiliários devem seguir padrões e soluções ergométricas para evitar 

desconfortos, fadiga e, consequentemente, lesões, o que contribui para a geração de qualidade 

de vida e bem-estar dentro dos espaços de trabalho (PANERO; ZELNIK, 2008). 

 A utilização do movimento no espaço arquitetônico, ou melhor, a flexibilidade na 

arquitetura de empresas deve ser inserida e explorada, permitindo uma interação entre os 

usuários e o edifício. Ao considerar a constante mudança que ocorre na sociedade atual, a 

flexibilidade é um aspecto ao qual a arquitetura deve responder, fazendo com que a maioria 

dos projetos arquitetônicos atuais considere a flexibilidade, ao serem elaborados: 

 

A necessidade de mobilidade e as constantes alterações pelas quais a nossa vida 

passa criam um conjunto de mudanças nas necessidades e atividades dos indivíduos, 

que são razões para a necessidade de adaptabilidade e flexibilidade dos espaços 

construídos [...] (SILVA; ELOY, 2012, p. 192). 

 

 Logo, para projetos que buscam a flexibilidade como principal característica, 

recomenda-se o uso de formas primárias, para que (assim) adaptem-se a vários tipos de 

programa de necessidades, como aponta Hertzberguer em seu artigo sobre a natureza 

recíproca de forma e necessidades, escrito em 1963: 

 

Para estar à altura das mudanças, as formas têm de ser construídas para permitir uma 

miríade de interpretações. Têm de poder assumir vários significados e depois 
abandoná-los novamente sem prejudicar a sua identidade. Isso significa buscar 

formas primárias que, além de aceitar um programa de necessidades, possam 

também libertar-se dele. A forma e as necessidades se inspiram uma na outra. A 

impossibilidade de criar um ambiente individual que se ajuste a todos torna 

necessário permitir interpretações individuais ao se projetar as coisas de modo a 

serem realmente capazes de interpretação (HERTZBERGUER, 1963 apud 

VOORDT, 2013, p. 38). 
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 À vista disso, a flexibilidade pode ser trabalhada através de plantas livres e 

funcionais, dentre outras soluções que permitam que as alterações no layout da planta possam 

ser feitas constantemente (SILVA; ELOY, 2012). As paredes de Drywall2 são exemplos de 

técnicas que podem ser utilizadas em projetos flexíveis, onde sua tecnologia permite a fácil 

montagem e desmontagem – além de ser um tipo de construção limpa e fácil manutenção. 

 A arquitetura flexível também oferece recursos que permitem a adaptabilidade ou 

modificação do ambiente pelo próprio usuário, se desejado, adequando-se às necessidades 

momentâneas, ou seja: soluções como divisórias podem ser utilizadas, estas possibilitam sua 

abertura através da utilização de painéis deslizantes, pivotantes, entre outros, para que assim 

os espaços se integrem e se transformem quando necessário, como ilustrado nas figuras 4 e 5 

(SILVA; ELOY, 2012). 

 

Figura 4 – Exemplo de ambiente com divisórias que possibilitam sua remoção  

 

Fonte: Arkflex (s.d.). 

 

Figura 5 – Imagem à esquerda: ambiente vedado com divisórias deslizantes. Imagem à 

direita: momento da abertura das divisórias, ambiente integra-se com a sala ao lado. 

                                                             
2  Drywall é uma expressão em inglês que tem como tradução: “Parede seca”, ou seja, não existe a 

necessidade do uso de argamassa para a sua construção, como a alvenaria requer. É uma tecnologia que substitui 

as vedações internas convencionais (paredes, tetos e revestimentos) de edifícios de quaisquer tipos, consistindo 

em: chapas de gesso, cimentícia, madeira, MLC (entre outros), aparafusadas em perfis de aço galvanizado. 

Fonte: O que é Drywall. Disponível em: <http://creativeartdrywall.com.br/o-que-e-drywall/>. Acesso em: 02 

maio 2017. 
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Fonte: Aldiciv (s.d.). 

 

 Nas imagens 4 e 5, fica evidente a capacidade da arquitetura flexível de se adaptar 

às necessidades dos usuários nos espaços de trabalho, assim como a [capacidade] de constituir 

uma relação e interação entre os indivíduos e o edifício: 

 

A exploração destas hipóteses tem como objetivo produzir uma arquitetura que se 

apoia no movimento e transformação e, desta forma, introduz um conjunto de novas 

hipóteses que produzem novos sentimentos e novas formas de interação (SILVA; 

ELOY, 2012, p. 194). 

 

 Ainda nestes projetos, é indispensável – além da planta livre – um espaço dedicado 

aos serviços (instalações sanitárias, cozinha, entre outros), os quais são desenvolvidos e 

instalados de forma fixa, no meio ou nas periferias da planta (SILVA; ELOY, 2012). 

 Os recursos da flexibilidade podem contribuir com a qualidade de vida de várias 

formas, pois permitem o controle dos níveis de interação, autonomia e privacidade no local de 

trabalho, os quais são aspectos necessários para ambientes colaborativos, segundo Mayer 

(1995), Duffy e Tanis (1993). 

 Além de todos os requisitos mencionados acima, acredita-se que, um dos meios 

ideais de cooperar com a geração de bem-estar para os trabalhadores são os espaços 

diferenciados – como salas de descompressão, sala de jogos, bares, entre outros – que podem 

ser inseridos no ambiente corporativo.  

 São ambientes cujo conceito é criar uma atmosfera propícia à quebra de padrões 

repetitivos de comportamento, através da inserção de características no espaço físico, que 

estimulem a integração e o intercâmbio entre os funcionários, assim como o descanso, o 

relaxamento e o entretenimento, para que os funcionários retornem as suas atividades com 

maior disposição, aumentando assim a produtividade e o desempenho (VOORDT, 2003). 

Esses espaços podem ser classificados como espaços de convivência e espaços de lazer.  



20 

 

3.4.1 Espaços de convivência 

 

 Os espaços de convivência são ambientes que têm como característica, segundo 

Luzia Fröhlich (presidente da ABRH-SC3), estimular a integração, o intercâmbio entre os 

funcionários, o descanso e o relaxamento. O entretenimento não é o objetivo desses 

ambientes, que por sua vez ocorre nos espaços de lazer (PIQUETTI, 2012). Os espaços de 

convivência podem ser compostos por salas de estar e pontos de encontro entre os 

colaboradores. 

 As salas de descompressão são tipos de ambientes que também podem ser utilizados 

como uma sala de estar e, consequentemente, servem como pontos de encontro. Porém, o seu 

principal intuito é o de propor relaxamento e descanso aos funcionários. Esses ambientes são 

compostos por mobiliários confortáveis, que permitem o colaborador deitar ou sentar – como 

sofás, puffs, colchonetes e poltronas. Nesses espaços, também é comum estar à disposição dos 

colaboradores TVs e livros e, geralmente, esses ambientes são dotados de decorações e cores 

mais descontraídas, auxiliando nos aspectos psicológicos (Figuras 6 e 7). 

 

Figura 6 – Sala de descompressão da Agência Criativa Batuca, em Bento Gonçalves/RS: 

projeto do escritório Pulse Arquitetura  

 

Fonte: Galeria da arquitetura (s.d.). 

 

Figura 7 – Sala de Descompressão Mobly, projeto do PL Arquitetura: mobiliários diversos, 

como puffs, poltronas Egg e mesas  

                                                             
3 Associação Brasileira de Recursos Humanos do Estado de Santa Catarina. Disponível em 

<http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2014/01/empresas-investem-em-ambientes-de-trabalho-

diferenciados-4405898.html>. Acesso 08 maio 2017. 
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Fonte: Lima (2014). 

 

 Os pontos de encontro podem acontecer em vários lugares da empresa, com o objetivo 

de fomentar a integração, conversas e reuniões informais entre os colaboradores. Atualmente, 

segundo as pesquisas, algumas das soluções utilizadas para estimular pontos de encontro no 

ambiente corporativo é a utilização de bares e cafés.  

 A inserção de espaços como bares e cafés (em algumas empresas) tem o intuito de 

disponibilizar lanches rápidos à vontade para os funcionários, além de oferecer (também) 

bebidas, como na empresa Chaordic Systems, de Florianópolis. Esses ambientes podem estar 

integrados às áreas de lazer, a fim de propor a integração e o entretenimento ao mesmo tempo 

(Figura 8). Ainda, segundo Wenzel (2014), o bar também pode ser utilizado em reuniões 

informais, inclusive no momento de recrutamento e seleção dos futuros colaboradores. 

Conforme a avaliação de Anderson Nielson (diretor de gestão da empresa Chaordic), projetar 

esses ambientes onde os funcionários podem interagir de forma espontânea, eleva a confiança, 

aumentando a intimidade e melhorando o feedback4. 

 

Figura 8 – Empresa Chaordic Systems, em Florianópolis, projetada pelo arquiteto Guilherme 

Moki: em primeiro plano, as áreas de lazer; ao fundo, o bar 

                                                             
4  O significado de feedback é utilizado em teorias da Administração de Empresas, quando é dado um 

parecer sobre uma pessoa ou grupo de pessoas na realização de um trabalho, com o intuito de avaliar o seu 

desempenho. É uma ação que revela os pontos positivos e negativos do trabalho executado, tendo em vista a 

melhoria do mesmo. Disponível em < https://www.significados.com.br/feedback/>. Acesso 08 maio 2017. 
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Fonte: Flex eventos (s.d.).  

 

 A planta da sede da empresa Movile (Figura 9), em São Paulo (projetada por SCAA 

Arquitetos Associados), propõe espaços abertos, dinâmicos e flexíveis – o que demonstra que, 

nesta empresa, os funcionários interagem muito. Através da planta (Figura 9), é possível 

observar que os ambientes da empresa são totalmente integrados, viabilizando vários pontos 

de encontro. Segundo o arquiteto do projeto, Sergio Camargo (apud LEAL, 2016), dentro da 

corporação não há hierarquias, ou seja, não existe salas exclusivas e os diretores ficam em 

mesas junto aos demais funcionários. Os ambientes fechados são compostos por algumas 

salas para reuniões formais e salas de serviços, como banheiros e depósitos.  

O projeto foi implantado em um andar de um edifico corporativo – ocupando 1,4 mil 

m²: o fato desta empresa ter se tornado a 11º melhor empresa para se trabalhar no Brasil 

(GREAT PLACE TO WORK, 2016) faz com que seja relevante mencionar este projeto no 

presente artigo. O projeto demonstra harmonia com o conceito da empresa e, conforme as 

entrevistas feitas por Pati (2016), proporciona satisfação aos colaboradores, no que diz 

respeito aos espaços de trabalho e à falta de hierarquia no ambiente, o que consequentemente 

gera a troca de conhecimento entre os funcionários de diferentes áreas. Quanto a falta de 

hierarquização, Beatriz Zarattini (de 21 anos), funcionária da Movile, relata:  

 

É essa parte que eu mais gosto, é muito alinhada com o que eu acredito que seja o 

maior benefício oferecido pela Movile, que é a falta de hierarquia e a acessibilidade 
que temos a qualquer pessoa da empresa, ou seja, poder me comunicar o tempo 

todo. Isso contribui absurdamente no meu desenvolvimento (ZARATTINI apud 

PATI, 2016)! 
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 Assim, quanto ao ambiente de trabalho, a funcionária Suzana Correa (de 24 anos) 

diz: “Gosto também do ambiente de trabalho, flexível e informal, que reflete a preocupação 

em aliar produtividade e qualidade de vida” (CORREA apud PATI, 2016). Então, ao analisar 

os diversos relatos na entrevista, fica evidente a satisfação dos funcionários em permanecer no 

local e o valor que eles conferem ao ambiente. 

 

Figura 9 – Planta da sede da Movile, em São Paulo: por SCAA Arquitetos Associados 

 

Fonte: Leal (2016). 

 

 Porém, em locais de trabalho em que a planta é livre, a privacidade também se faz 

necessária, a fim de oferecer soluções que favoreçam a maioria dos colaboradores. A solução 

proposta na sede da Movile é o que eles chamam de “casulos” (Figuras 10 e 11), que são 

pequenas cabines dispostas de forma aleatória, no espaço de trabalho. 

 

Figura 10 – Exterior das cabines para privacidade, denominadas “casulo”, da Movile (em São 

Paulo): por SCAA Arquitetos Associados 
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Fonte: Galeria da Arquitetura (s.d.).  

 

Figura 11 – Interior com decoração lúdica dos casulos da sede da Movile (em São Paulo): por 

SCAA Arquitetos Associados 

 

Fonte: Galeria da Arquitetura (s.d.).  

 

 Ainda nesses casulos e em outras zonas de descanso dispostas na sede da Movile, é 

possível que os funcionários trabalhem com o seu equipamento portátil, em pequenos grupos, 
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permitindo que os funcionários passem apenas algum período de tempo em suas mesas de 

trabalho. 

 No entanto, é possível analisar infinitas soluções para áreas de convivência e descanso 

existentes, além das citadas. As mencionadas no presente artigo, segundo as pesquisas e 

análises feitas pelo autor, são as mais relevantes e utilizadas na atualidade. Como outras 

soluções alternativas inseridas em grandes corporações, é possível citar as utilizadas pelas 

sedes do Google – tais como salas de massagem, academia, piscina, sauna, solários, redários, 

entre outras (Figuras 12, 13, 14 e 15).  

 

Figura 12 – Redário da sede do Google no Brasil, em São Paulo 

 

Fonte: Abrantes (2013). 

 

Figura 13 – Salas de massagem da sede do Google em Zurique, na Suíça 

 

Fonte: Blog da profa (2009).  

 

Figura 14 – Sala de aeróbica e academia da sede do Google em Zurique, na Suíça 
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Fonte: Blog da profa (2009).  

 

Figura 15 – Piscina para os funcionários da sede do Google, no Vale do Silício, 

Califórnia/EUA 

 

Fonte: O globo (s.d.).  

 

 

3.4.2 Espaços de lazer 

 

 Os espaços de lazer propõem ambientes em que o entretenimento dos funcionários é 

seu principal objetivo, como em uma sala de jogos. Além do entretenimento, esses espaços 

buscam a integração, convivência e a diminuição de conflitos entre os funcionários (ABREU, 

2016). Logo, os espaços de convivência e espaços de lazer podem, ou não, estar integrados.  

 A proposta de implantação desses espaços é livre e estes podem ser elaborados com 

uma decoração lúdica (Figura 16): ainda há possibilidade de instalação de equipamentos 
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dinâmicos, possibilitando a distração da mente dos colaboradores, assim como o 

entretenimento dos mesmos. 

 

Figura 16 – Sala de jogos com decoração lúdica do Google, em Kuala Lumpur, Malásia 

 

Fonte: Casa 3 arquitetura (s.d).  

 

Na sede do Google da Malásia, as salas de lazer são equipadas com mesa de sinuca, 

máquinas de pinball, videogame, dardos, entre outros equipamentos; assim como a decoração 

cômica, que remete a um jogo de xadrez, e as cores transmitem diversão, condizendo com o 

intuito do ambiente. 

Já na sede do Google em Toronto, no Canadá, ao invés de criar uma única sala para os 

equipamentos de diversão, os arquitetos decidiram distribuir alguns desses equipamentos ao 

longo dos espaços de trabalho (Figura 17). No terraço do edifício, estão dispostas mesas e 

cadeiras e um minigolfe para distração dos funcionários (Figura 18).  

 

 Figura 17 – Equipamentos de entretenimento distribuídos na sede do Google em 

Toronto, Canadá 
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Fonte: Love K9 (2012). 

 

Figura 18 – Terraço com minigolfe na sede do Google em Toronto, Canadá 

 

Fonte: Love K9 (2012).  

 

Em São Paulo, a sede da Movile, como anteriormente mencionada, foi projetada para 

interligar a maioria dos ambientes, deixando-os livres de paredes. Os espaços de convivência 

e lazer são ligados aos espaços de trabalho, facilitando o controle dos supervisores com 

relação às tarefas a serem desenvolvidas pelos funcionários. Nos espaços de entretimento da 

sede, foram inseridas – além da decoração divertida – mesas de sinuca, mesas para jogar 

baralho, assim como jogos de tabuleiro (Figuras 19 e 20). Também existe um mini auditório, 
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denominado “Teatro Movile”: lá, acontecem os eventos que a empresa oferece, além de 

pequenas apresentações (MELO, 2016). 

 

Figura 19 – Sala de jogos da Movile, em São Paulo: por SCAA Arquitetos Associados 

 

Fonte: Melo (2016). 

 

Figura 20 – Funcionários da Movile em seus momentos de entretenimento: ao fundo, há uma 

geladeira que disponibiliza bebidas à vontade para os funcionários, tal como cervejas e 

refrigerantes 

 

Fonte: Melo (2016). 

É possível encontrar outros tipos de espaços de lazer e convivência, porém, os 

exemplos de soluções que foram apresentados possuem grande eficiência e viabilidade, pois, 
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segundo as pesquisas, são as soluções mais conhecidas e utilizadas atualmente, e que têm seu 

objetivo garantido: o bem-estar, a qualidade de vida e sua interferência positiva no 

desempenho dos colaboradores. Ainda assim, deve-se considerar que esses espaços são 

dinâmicos e, com o passar dos anos, dos avanços da tecnologia e da arquitetura, haverá o 

surgimento de novas soluções que se adequarão às novas realidades, devendo ser observadas a 

seu tempo, para assim garantir sua eficiência. Então, nesse sentido, o autor buscou expor 

soluções anteriormente desenvolvidas em empresas: ou seja, as soluções expostas têm sua 

eficácia comprovada, quando observadas através de entrevistas com funcionários que utilizam 

esses espaços, bem como os estudos e análises de pesquisadores sobre tais soluções. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 Levando em conta o que foi observado, pode-se concluir que na sociedade 

atual, a tecnologia se faz presente no cotidiano do ser humano, tais tecnologias permitem 

realizar trabalhos a curto prazo; logo, o tempo torna-se um dos principais fatores do dia-a-dia 

do homem.  

Quando surgem as ferramentas eletrônicas, em meados do século XVIII – era 

caracterizada como a “mecanização da produção” – a reformulação da concepção dos espaços 

de trabalho foi inevitável, resultando na segragação do homem no seu próprio local de 

trabalho5. As vantagens eram e são muitas, porém, a desvatagem é observada quando o espaço 

de trabalho começa a afetar, de forma negativa, o principal fator de uma empresa: o homem.  

Os espaços corporativos começam a ser projetados para máquinas e não para o 

homem, consequentemente, a maioria dos ambientes de trabalho foram tornando-se insalubres 

e desumanizados. Por isso, a falta de qualidade de vida e bem-estar nesses espaços resultaram 

em funcionários cada vez mais cansados, estressados e doentes, logo, o desempenho e a 

produtividade também cairam. 

Assim sendo, os arquitetos e pesquisadores percebem que a arquitetura tem uma forte 

influência sobre a qualidade de vida e bem-estar dos funcionários, bem como, na sua 

produtividade e desempenho. 

Consequentemente, as empresas começaram a humanizar seus espaços de trabalho, 

gerando bons resultados no que se refere à produtividade e ao desempenho dos colaboradores, 

                                                             
5  Disponível em <http://www.coladaweb.com/historia-do-brasil/era-industrial>. Acesso 08 maio 2017. 
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comprovando (assim) o que foi levantado nas pesquisas sobre qualidade de vida e bem-estar 

em corporações.  

Conclui-se então que, ao projetar espaços corporativos, o projeto deve conter como 

conceito e diretriz a inserção de estratégias físicas e psicológicas, que melhorem a qualidade 

de vida, para estimular o desempenho e a produtividade dos funcionários. No que se refere às 

medidas físicas, pode-se utilizar de espaços que gerem a integração e o relaxamento dos 

usuários, como espaços de lazer, convivência e de descanso: salas de jogos, sala de leitura, 

casulos, sala de descompressão, entre outros. Outros aspectos físicos também são relevantes, 

como a ventilação e a iluminação natural controladas, decoração e a ergonomia dos 

mobiliários, assim como seu layout. Em aspectos psicológicos, pode-se utilizar dos benefícios 

das cores (cromoterapia), luzes, paisagem no entorno da construção (exibidas através de 

janelas, portas, varandas, terraços), entre outros e; por fim, a empresa também pode motivar 

sua equipe com prêmios, horários flexíveis, metas a cumprir, oferecer cursos aos funcionários, 

etc. 

Ainda é possível concluir que, desenhar espaços de trabalho ligados às questões 

humanas – visando contribuir com a qualidade de vida e o bem-estar dos funcionários, tendo 

como consequência vantagens na produtividade e no desempenho – requer um projeto que 

leve em consideração as características e o perfil da empresa: ou seja, as soluções devem ser 

elaboradas a partir do tipo de atividades a serem desenvolvidas em tal espaço (DUFFY; 

TANIS, 1993). Desse modo, o projeto necessita de mais tempo, planejamento e investimento, 

entretanto, o retorno do investimento acontece devido às vantagens que os espaços 

humanizados oferecem. Além da melhoria da saúde dos funcionários, o retorno é percebido 

no aumento da produtividade e do desempenho; na diminuição dos gastos com demissões, 

contratações e doenças e; também, a não necessidade de altos salários como motivação aos 

funcionários. Logo, soluções arquitetônicas que buscam a humanização em espaços de 

trabalho – dada as vantagens que a mesma pode produzir, através de suas influências sobre as 

sensações humanas – devem ser vistas como um investimento, e não um gasto.  

Ainda hoje, existem corporações que não fazem uso de aspectos humanistas em suas 

instalações, entretanto, é possível perceber um aumento considerável das empresas que estão 

buscando, através da arquitetura, contribuir com a geração de qualidade de vida e bem-estar 

dos funcionários. Também foi possível constatar que a falta de espaços mais humanizados em 

empresas, na atualidade, pode estar ligada à falta de conhecimento dos empresários sobre o 

investimento em aspectos arquitetônicos, que possam contribuir para a produtividade e para o 
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desempenho dos colaboradores – o que pode vir a acontecer devido à falta de influência, seja 

ela do governo, ou de outros órgãos, para tais investimentos.   
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