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RESUMO 

Afirma-se que os recursos humanos vêm se modificando diariamente conforme cada necessidade. 
No início houve resistência de alguns profissionais para se aderir aos avanços tecnológicos em seu 
cotidiano, entretanto, a população atual busca flexibilidade quando o assunto é trabalho e quer obter 
conhecimento o mais rápido e de todas as fontes possíveis. Novas áreas de trabalho vão nascendo 
como consequência das mutações sociais e de avanços tecnológicos, a jornada de um profissional 
é reduzida e o volume de trabalho diminui nitidamente entre 1960 e 2010. Na época pré-industrial o 
trabalho era destinado a um único indivíduo, alguns anos depois o modelo passou a focar na 
produtividade em grupo. Nos dias atuais, as empresas estão investindo muito nas equipes e 
colhendo resultados extraordinários.  
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ABSTRACT 
It is stated that human resources have been changing daily according to each need. At first there 
was resistance from some professionals to adhere to technological advances in their daily lives, 
however, the current population seeks flexibility when it comes to work and wants to gain knowledge 
as quickly as possible from all possible sources. New areas of work are emerging as a result of 
social change and technological advancement, a worker's journey is shortened and workload 
decreases sharply between 1960 and 2010. In pre-industrial times work was destined for a single 
individual, some years later the model began to focus on group productivity. Nowadays, companies 
are investing heavily in teams and reaping extraordinary results. 
 
Keywords: Daily life, Flexibility, Work, Productivity. 

 

INTRODUÇÃO 
 Nos séculos passados, o padrão de trabalho e produção era estritamente 

manual, sendo necessário muitos indivíduos para realizarem uma única função. A 

Revolução industrial proporcionou uma vasta mudança nestas áreas, onde as 

fábricas e industrial tomarem frente das manufaturas. Com todas essas mudanças, 

surgiram infinitas invenções e descobertas, como, a comunicação, eletricidade, o 

avião, entre outras e como consequência proporcionou grande interação dos 

mercados e juntamente o avanço da tecnologia.  

 Uma pesquisa realizada no ano de 2017 feita pela consultoria multinacional 

EY, mostrou que a cada três profissionais existentes nos dias atuais deve se 

extinguir até o ano de 2025. Trabalhos braçais que põem em risco a vida do 

indivíduo tem grande chance de serem automatizadas nos próximos anos.   

 O ambiente de trabalho está em constante mudança com o passar dos anos, 

em favor das necessidades dos profissionais de cada época. A tecnologia foi uma 

grande influência para tal fato, trazendo consigo uma praticidade para o indivíduo 
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de não precisar estar presente fisicamente em um escritório ou local de trabalho. 

Muitos profissionais autônomos optam por trabalharem em suas próprias casas, 

termo mais conhecido como “home office”, permitindo flexibilidade em seus 

horários para realizarem suas atividades pessoais e de serviço. Um ponto negativo 

é o isolamento profissional, pois nos dias atuais é de suma importância o contato 

físico com profissional de diversas áreas de trabalho. 

 O espaço compartilhado de trabalho, mais conhecido com Coworking, conta 

com um edifício com ótima infraestrutura e busca atender todos e qualquer tipo de 

individuo do ramo empresarial. A arquitetura aplicada neste projeto proporciona a 

interatividade entre as pessoas que ali trabalham, atendendo as necessidades do 

profissional contemporâneo, com estrutura de escritórios pronto para uso, sendo 

eles compartilhados ou privativos, estas podendo ser alugadas por hora, dia ou até 

mês. Além de toda estrutura voltada para a prestação de serviço, o projeto 

soluciona as necessidades encontradas entre os profissionais na hora de procurar 

ambientes de trabalho que atendam suas exigências, sendo elas arquitetônicas ou 

funcionais.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Para a realização deste artigo foram necessárias pesquisas em livros, sites  

especializados no assunto abordado e monografias com o tema sugerido. Após 

esse estudo, foram pontuados os tópicos mais marcantes de cada época e 

exposto, associando-se com o modo de trabalho dos dias atuais.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A Revolução Industrial teve início no século XVII, proporcionando uma vasta 

mudança no padrão de trabalho e produção, onde as fábricas e industrias 

substituíram as manufaturas (sistema de fabricação em grande escala, onde o 

modo de trabalho era totalmente manual.) Desde então o ciclo de industrialização 

ganha cada vez mais impulso e reconhecimento.  

 Com a segunda Revolução Industrial, meados do século XIX, alguns países 

começaram a fazer parte deste processo de industrialização, como Alemanha, 

Japão, França e os EUA, que se tornou o país mais industrializado do mundo no 

final deste século. Com toda essa mudança, surgiram inúmeras invenções e 
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descobertas, como, a eletricidade, novos processos de fabricação, o raio x, entre 

outras.  

 
Figura 1 – Terceira Revolução Industrial (Mencionada no texto acima) 

 
Fonte: https://blogdoenem.com.br/terceira-revolucao-industrial/ 

Acesso em: 21/08/201 

 
 E por último a Terceira Revolução Industrial, aplicada até os dias atuais. 

Junto com ela surge a invenção de outros elementos, como, a navegação a vapor, 

o avião, comunicações por satélite, proporcionando uma grande interação dos 

mercados e tecnologias.  

 

Gerar lucro a partir de uma produção não era mais considerado imoral, com 

isso a tecnologia, a economia e o empreendedorismo foram evoluindo cada vez 

mais e consequentemente o espaço de trabalho também. Desde então, os 

escritórios começaram a ser usados para fins de contabilidade e posteriormente 

para elaboração de contratos.  

No final do século XIX, após a Revolução Industrial, foram criados os 

primeiros escritórios voltados para fins comerciais, situados nos Estados Unidos. 

Nele se aplicava os ideais do Taylorismo, com o qual se pretendia alcançar o 

máximo de produção com o mínimo de tempo e esforço, gerando uma 

padronização nos os processos e acarretando na exploração dos operários, pois se 

desdobravam para cumprir suas metas diárias.  

Posteriormente surge o Fordismo, onde se cria um sistema de produção 

automobilística, segmentada em todos os tipos de afazeres, proporcionando uma 

linha de montagem mais eficaz e revolucionando o mercado na época. Pode-se 

concluir que, nessas duas fases os indivíduos trabalham de maneira monótona, 

repetitiva e um trabalho um tanto quanto exaustivo. 
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Figura 2 – Evolução  

 
Fonte: https://medium.com/@arealis/artigo-deskmag-evolu%C3%A7%C3%A3o-do-espa%C3%A7o-

de-trabalho-5b58444bc9e5 
Acesso em 21/08/2019 

 
 

O arquiteto Frank Loyd Wright, teve grande influência na evolução dos 

ambientes de trabalho. No edifico “Larkin Administration Building”, figura 3, foi 

inserido muitas inovações como: mobiliário, ar condicionado, claraboias, janelas de 

vidro, proporcionando aos usuários muito mais conforto no local de trabalho. 

 
 
 

 
Figura 3 – Edificio “Larking Administration Building” 

 
Fonte: https://pt.wikiarquitectura.com/constru%C3%A7%C3%A3o/edificio-larkin/ 

Acesso em 21/08/2019 
 

Os mobiliários e suas distribuições ganharam maior importância na 
funcionabilidade dos ambientes, gerando mudanças na organização de trabalho.  
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Figura 4 – Exemplo de mobiliário 

 
Fonte: https://pt.wikiarquitectura.com/constru%C3%A7%C3%A3o/edificio-larkin/#edificio-larkin- 

Acesso em 21/08/2019 
 
 

Figura 5 - Planta baixa do edifício  

 
Fonte: https://pt.wikiarquitectura.com/constru%C3%A7%C3%A3o/edificio-larkin/#larkin-planta-2 

Acesso em 21/09/2018 

 Na década de 60 surgiu o tema “Open Plan”, que se caracteriza por ser uma 

planta livre. Apresenta um layout flexível, espaço integrado de trabalho, escritório 

panorâmico, facilitando a comunicação entre os usuários e reduzindo a diferença 

de cargo entre as pessoas.  

Com a modernização de alguns maquinários, junto com o crescimento da 

tecnologia, algumas profissões foram desaparecendo e novas foram surgindo, 

podendo ser caracterizadas por terem sua base focada na criatividade. Nos dias 

atuais o mercado de trabalho procura indivíduos proativos, pois são os que 

agregam valor as necessidades das empresas, juntamente com a tecnologia que 

proporciona a eles horários flexíveis para realizarem suas tarefas e atividades 

particulares, independem se escritórios fixos e não possuem a necessidade de 

“bater cartão” no final do experiente.  
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 Os escritórios virtuais surgem para atender as necessidades dos 

profissionais liberais, não possui ambiente físico para realizar suas atividades, 

podendo exercer sua função de suas próprias residências e diversos lugares, basta 

ter acesso a um computador. Esse modelo de escritório permite que o profissional 

tenha economia de tempo e de dinheiro no final do mês. 

 O Home Office, é o trabalho realizado em casa, poupando tempo e dinheiro. 

A necessidade de cuidar dos filhos acarreta nessa escolha, e deixar de lado a 

prioridade de possuir um ambiente físico de trabalho e traz o serviço para o 

ambiente familiar. Muitas empresas oferecem essa possibilidade, possibilitando um 

trabalho remoto como parte da jornada. 

 O Coworking, mais conhecido como ambiente de trabalho compartilhado, é 

um modelo de escritório novo para muitas pessoas, mas fora do país é uma 

escolha de muitos profissionais de diversas áreas. O espaço atende todas as 

necessidades de um profissional, os ambientes variam de acordo com cada 

modelo, mas em modo geral, são salas de uso compartilhado, salas de uso 

privativo, salas de reuniões, workshops, cozinha compartilhada e ainda proporciona 

serviço de internet, caixa postal, motoboy, entre outros. Os valores mensais variam 

conforme a necessidade de cada profissional, podendo ser alugado por hora, dia 

ou mês, proporcionando um contato direto com diversas pessoas durante o dia, 

troca de experencia e entretenimento. 

 Segundo a comunidade da Coworking Brasil, que são os pioneiros do 

conceito no Brasil, mostrou o perfil de um usuário, sendo eles, desenvolvedores de 

software, designer, profissionais de comunicação, publicidade, recursos humanos, 

consultores, advogados, engenheiros, startups, pequenas empresas, freelancers. 

Muitos profissionais liberais estão aderindo a está nova ideia de ambiente de 

trabalho desde o ano de 2009, que foi quando o primeiro escritório compartilhado 

surgiu no país.   

 Outro ponto a ser positivo a ser destacado, principalmente para os 

profissionais, é o desprendimento em se preocupar com as etiquetas corporativas. 

O fato de não existir divisórias e nem paredes no ambiente, estimula os encontros 

aleatórios, conversas espontâneas e principalmente a network. Uma pesquisa 

relatou que locais de trabalho onde as pessoas se sentem mais à vontade e 

“livres”, o rendimento profissional é imensamente satisfatório.  

 O Coworking busca resolver quatro tipos de problemas:  
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1. Um profissional que não possui recursos para manter e ter o seu próprio 

escritório inicialmente e não pretende ter um gasto muito alto mensalmente;  

2. Um profissional que almeja expandir o seu networking com indivíduos da 
mesma área ou de diversas outras; 

3. Um profissional que pretende ampliar a interação com outros indivíduos no 
seu ambiente de trabalho; 

4. Um profissional que realiza suas atividades em casa (“Home Office”), no 
entanto se sente isolado no trabalho. 

Entre inúmeras vantagens que o Coworking proporciona ao indivíduo, podemos 
citar como principais:  

• Networking; 

• Colaboração; 

• Convívio Social; 

• Amizades; 

• Parcerias. 

Figura 6 – Coworking 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/329466528989957955/ 

Acesso em 25/08/2019 
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Figura 7 – Coworking  

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/497366352590435088/ 

Acesso em 25/08/2019 

 

 
CONCLUSÃO 

 Em virtude do que foi mencionado, percebe-se que o ambiente de trabalho 

sofreu grande mudança com o passar dos anos, e com isso proporcionou para 

vários profissionais de diversas áreas um leque de possibilidades quando o 

assunto é “local de trabalho” e permitindo um modo de vida muito mais flexível e 

prático.  
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