


AF PUBLI OPERIS CAPA.indd   2 11/03/2020   12:36:02



SUMÁRIO

O mundo evolui,  
o trabalho evolui com ele.

Qualidade industrial, 
cuidado artesanal.

Conheça os projetos: Decolar, 
Thoughtworks e Unilever.

Por trás do design.

De work-life balance  
a work-life integration.

Um novo olhar.

O escritório orientado ao usuário.

06
O trabalho em transformação

40
Projetos especiais

43
Cases

68
Designers

10
O impacto da tecnologia

16
Human Center Office

21
Perfis de atividades

Uma marca em evolução.

66
Sobre a Operis



Ser humano tornou-se essencial. Em um mundo 
onde a tecnologia parece capaz de realizar quase 
tudo, são justamente as habilidades humanas 
que fazem cada vez mais a diferença. 
 
Por isso, na Operis, voltamos nosso olhar para 
as pessoas, para a partir delas repensar a forma 
como enxergamos o escritório e as relações 
humanas que nele se constroem. 
 
Foi a partir dessa reflexão que criamos o Human 
Centered Office. Uma visão sobre os espaços de 
trabalho que coloca o ser humano no centro da 
narrativa, valorizando profundamente a conexão 
entre as pessoas e delas consigo mesmas. 
 
Um propósito que passa a orientar nossos 
esforços de concepção, industrialização, 
inovação e, principalmente, o design do nosso 
portfólio para construir experiências únicas. 
 
Sabemos ter um longo caminho pela frente com 
a confiança que somos capazes de aprender e 
evoluir, ouvindo atentamente nossos clientes, 
especificadores e usuários. 
 
Já somos muitos e seremos cada vez mais. 
Acreditamos que são os relacionamentos 
duradouros, as grandes parcerias e os projetos 
desafiadores que nos fazem maiores. 
 
Estamos abertos para o mundo atual e para 
aquele que ainda irá surgir. É para ele que 
estamos evoluindo e preparando a nossa marca.  
 
Conheça a seguir como estamos construindo 
esta caminhada. 
 
Somos a Operis.  
Somos o Human Centered Office.

Seja bem-vindo ao

Human 
Centered 
Office



As perspectivas apontam uma 
transformação na qual os espaços sejam 
reflexos mais diretos da dinâmica social
e portanto tornem-se sensivelmente 
mais diversos e ágeis.

O trabalho 
em transformação



Geralmente associada a atividades administrativas 

ou de produção intelectual, a rotina dos escritórios 

passou por sensíveis adaptações ao longo do 

tempo. No começo do século 18, os escritórios 

eram espaços restritos e isolados, onde a elite 

intelectual e religiosa registrava seu conhecimento. 

Séculos depois, nos anos 1900-1920, o conceito 

já estava mais alinhado à lógica fabril taylorista, 

tornando-se mais racional e remetendo às linhas  

de produção em série.

Foi entre os anos 1930 e 1950 
que uma ótica mais humanista 
começou a tomar conta dos 
projetos corporativos.

Nesse período, variáveis psicológicas passaram 

a ser consideradas, abrindo espaço para um 

diálogo sobre saúde e produtividade. Isso acabou 

mudando a forma com que os espaços de trabalho 

eram planejados, priorizando layouts mais abertos 

e maior controle do usuário sobre o espaço. 

O principal exemplo dessa  
fase foi o bürolandschaft
ou “escritório planejado”. 

O movimento que se seguiu foi de uma gradual 

retomada do controle do usuário sobre o espaço 

– então aberto – com o uso de divisórias baixas e 

mesas reguláveis (Action Office, 1964), permitindo 

flexibilidade e customização personalizadas. 

Idealizado com essa intenção de equilíbrio entre 

espaço individual e coletivo, o conceito acabou 

sendo gradualmente distorcido até se transmutar 

nos cubículos do final dos anos 1980.
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Hoje, novamente os 
resultados práticos dessas 
experiências levam a 
uma reflexão sobre como 
estamos trabalhando e 
produzindo, revelando 
oportunidades e motivações 
para a construção de uma 
nova visão sobre espaços 
de trabalho enquanto 
centros da transformação 
do mundo contemporâneo.

Em busca de uma maior integração e acelerado 

pelas mudanças tecnológicas e econômicas 

globais a partir dos anos 2000, um novo 

movimento começa a mudar a paisagem  

dos escritórios. 

Nos países desenvolvidos, a integração 

dos computadores pessoais às rotinas e a 

popularização da internet provocam a migração de 

um grande volume de serviços terceirizáveis para 

regiões em desenvolvimento e de mão de obra 

mais barata - especialmente Ásia e América do Sul.

Este cenário gerou dois resultados mais visíveis: 

nos EUA e na Europa, especialmente, os escritórios 

precisam se reinventar para atrair e manter talentos, 

transformando-se em motores de inovação e  

criação de valor. É nesse momento que a imagem 

dos escritórios mais dinâmicos e colaborativos – 

cuja gigante da tecnologia Google foi o expoente 

mais popularmente conhecido – começa a surgir. 

Em contrapartida, nos países em desenvolvimento 

– entre eles o Brasil – ocorre um movimento de 

intensa densificação dos ambientes de trabalho, 

orientado pela maximização da ocupação. 

Esta lógica acaba por gerar escritórios abertos 

extremanente densos e, por consequência, muitas 

vezes ruidosos e dispersivos, materializados 

pelos amplos espaços contínuos repletos dos 

conhecidos pranchões ou plataformas lineares, 

com pouca ou nenhuma privacidade.



O impacto  
da tecnologia

Segundo dados divulgados na pesquisa 
Workforce Transitions in a Time of Automation
feita pelo McKinsey Global Institute (2017), já 
seria possível, utilizando a tecnologia disponível, 
automatizar aproximadamente 50% de todo o 
trabalho executado atualmente. 

Neste sentido, a pesquisa Projetando 2030, 
encomendada pela Dell Technologies Brazil ao 
IFTF – Institute For The Future (2019), estima que 
em torno de 85% dos trabalhos serão novos em 
2030. Isso não significa que os trabalhos atuais 
deixarão de existir, mas em grande parte serão 
profundamente transformados pela relação de 
parceria homens-máquinas, onde estas serão 
verdadeiras extensões capazes de potencializar e 
ampliar a capacidade humana.

Como reflexo, a mudança das dinâmicas do 
trabalho passa então a enfatizar aspectos mais 
humanos como a colaboração e as interações 
pessoais – materializados em técnicas como 
Design Thinking e Métodos Ágeis (Scrum, Kanban 
e Lean, entre outros).  

Ato contínuo, aumenta vigorosamente a 
procura por profissionais com habilidades 
relacionadas não apenas à tecnologia, mas 
principalmente a criatividade, gestão, inovação  
e relacionamento – territórios do comportamento 
mais sensíveis e por isso difíceis de serem 
emulados ou automatizados.

das tarefas atualmente realizadas 
por humanos já poderiam ser 
automatizadas.

dos trabalhos a serem realizados  
em 2030 ainda serão inventados ou 
serão profundamente transformados 
pela tecnologia.

50%

Em um futuro próximo, grande parte das 
atividades que conhecemos hoje será executada 
por máquinas ou programas de computador. 

E isso muda o jogo. 

85%
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Mudança de perspectiva

Hoje, ao menos quatro gerações compõem a força de 
trabalho global e convivem diariamente nos ambientes 
profissionais: os Baby Bommers (1945-1965), Gen Xs 
(1965-70), Gen Ys ou Millenials (1980-90) e Gen Zs ou 
Nativos Digitais (2000). 

Com foco maior no potencial dos indivíduos, 
a dinâmica das relações humanas começa 
a interferir na construção dos espaços 
físicos. Diferentemente de antes, quando os 
espaços corporativos prezavam pela absoluta 
padronização, com um viés mais orientado à 
manutenção e a facilities, hoje os ambientes  
de trabalho fazem também parte das pautas de 
líderes e gestores de RH – dada sua condição 
única de inspirar comportamentos positivos, 
motivar equipes e, por fim, reter talentos. 

A humanização dos espaços corporativos vai 
além de um escritório com desenho aberto, o 
compartilhamento de mesas em estilo coworking 
ou a chance de trabalhar remotamente em alguns 
dias da semana. Observando mais amplamente, 
este é o momento de transformação onde 
espaços profissionais – da mesma forma que 
métodos e processos – precisam incorporar e 
traduzir a dinâmica da vida contemporânea.

Não estamos mais falando de trabalhos  
com rotinas sempre rígidas e previsíveis,  
tampouco de fronteiras claras entre  
a vida pessoal e a profissional. 
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O work-life balance de antes, quando as 
diferentes esferas da vida estavam mais 
firmemente delimitadas, transformou-se em um 
necessário work-life integration, proporcionado 
pela conectividade e a tecnologia disponível.

De Work-life Balance 
a Work-life Integration 

Torna-se tão comum resolver algum assunto 
pessoal importante durante o dia quanto 
responder a uma mensagem de trabalho  
após as 18h usando o smartphone. 

Estender o horário de almoço para ir à academia 
e finalizar um e-mail depois que o filho for dormir 
já são práticas comuns. Fazemos naturalmente 
essas trocas por entendermos que há benefícios 
no trade-off tanto para a empresa quanto para  
o colaborador. 

Neste sentido, ganham força soluções de 
design e arquitetura que ofereçam nos espaços 
interiores a mesma diversidade das formas de 
viver e produzir. Para isso os escritórios precisam 
absorver aspectos mais humanizados – materiais 
naturais e sustentáveis, design biofílico, conforto 
visual e acústico – e ser naturalmente mais 
flexíveis – ofertar diversidade de ambientes, 
opções de configuração e customização do 
mobiliário e posturas alternativas como forma de 
criar uma experiência efetivamente relevante 
para todos.

WORK-LIFE
 BALANCE

INDIVÍDUO

TRABALHO

FAMÍLIA

AMIGOS

WORK-LIFE
INTEGRATI0N

LAR 
& FAMÍLIA

TRABALHO
& CARREIRA

BEM-ESTAR
& SAÚDE

RELAÇÕES
& COMUNIDADE
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Pesquisas recentes sobre o ambiente de trabalho 
apontam que há uma correlação direta entre 
satisfação com o espaço de trabalho  
e engajamento. 

Resumidamente, em conjunto com outros fatores 
comportamentais e culturais, esta condição leva 
os colaboradores a uma maior conexão com o 
propósito das organizações e, por fim, a uma 
maior produtividade e a um maior resultado. 

Conforme outro estudo, desenvolvido 
pela Gensler (2019), a satisfação com 
o espaço de trabalho está diretamente 
relacionada à disponibilidade de escolha 
e à variedade de formas de trabalho 
oferecidas aos colaboradores.

As empresas 
com maior 
engajamento de 
seus funcionários 
apresentam melhor 
desempenho1: 

Segundo o Instituto Gallup (2019), 
um ambiente que permite melhor 
interação dos colaboradores com 
seus pares e maior envolvimento 
com a cultura da empresa gera 
maior engajamento dos 
funcionários.

Escritórios com 
maior variedade de 
espaços de trabalho 
proporcionam uma 
melhor experiência2.

Design x Performance

A importância da variedade 

Maior lucratividade

Maior produtividade

Menor absenteísmo

Baixa variedade 
de arranjos

Alta variedade 
de arranjos

21%

41%

17%

33%

79%
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Ao voltar o olhar para a América do Sul, vemos um 
cenário curioso: os latino-americanos trabalham 
mais (e melhor) quando estão em ambientes 
compartilhados com outras pessoas3.

Trabalho 
individual

Trabalhando 
com outros

Trabalhando 
com os outros

Aprendizagem
Desenvolvimento 
Profissional

Socialização

Em síntese, o conceito contemporâneo de espaços  
de trabalho aponta para que estes sejam interpretados, 
projetados e construídos como sistemas integrados, 
flexíveis e capazes de se reorganizar dinamicamente, 
acompanhando as transformações das atividades 
laborais na era do conhecimento.

4%3%

15%

28%

50%

4%

3%

15%

24%

49%

4%
3%

15%

24%

49%

4%
3%

15%

24%

49%

EUA ÁSIA REINO UNIDO

AMÉRICA LATINA

Trabalho em equipe

1. State of the American Workplace, Gallup Institute, 2019. 2. U.S. Workplace Survey, Gensler Research, 2019.  
3. O Local de Trabalho na América Latina, Gensler Research, 2017.
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Centered
Office



Um 
novo 
olhar

As formas de trabalho evoluem com as pessoas. No final do 
dia, são nossos hábitos, cultura e ideias que determinam a 
forma como construímos o mundo à nossa volta.   

A arquitetura, em si, talvez seja a maior dessas expressões, 
transformando as cidades em relatos vivos e mutantes da 
nossa evolução.

Acreditamos que o escritório tem um papel central na 
narrativa do nosso tempo. Ele é o centro da atividade 
empreendedora e criativa, reunindo pessoas reais, com 
suas capacidades, sonhos e aspirações.

Por isso, entendemos que ao colocar efetivamente o 
ser humano no centro de todas as decisões de design é 
possível desenvolver soluções híbridas, que facilitem as 
interações humanas e colaborem decisivamente para uma 
jornada de trabalho recompensadora, permitindo a cada 
indivíduo explorar seu máximo potencial.

E ao enxergar um escritório como verdadeira extensão do 
comportamento humano, passamos a percebê-lo como 
um ecossistema de arranjos produtivos. Uma paisagem 
flexível, resiliente e democrática, onde cada usuário possa 
encontrar naturalmente espaços e ambientes que melhor 
atendam às suas expectativas e necessidades – e que 
possa evoluir com elas.

Este é o Human Centered Office. A visão de que passa a 
orientar a forma como pensamos o escritório.
Um olhar mais humanizado e dinâmico, voltado a construir 
experiências de produtividade equilibradas  
e enriquecedoras.

Entendemos a oferta de uma experiência positiva 
como um efetivo ponto de partida que leva à 
construção do engajamento, à produtividade 
e, por fim, ao atingimento de sentimentos mais 
amplos e nobres como a prosperidade e  
a felicidade.
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Perfis 
de atividades

No Human Centered Office, os diferentes 
perfis de atividade são organizados em 
quatro grandes grupos – Concentração, 
Interação, Colaboração e Descompressão.

A presença e a proporção destes perfis 
em cada empresa são diretamente 
influenciadas pela cultura empresarial e 
demandam soluções espaciais específicas. 

Organizações mais orientadas à competição, 
por exemplo, pedem por maior interação e 
velocidade de comunicação. 

Já aquelas mais voltadas às atividades 
de gestão e controle, normalmente 
buscam maiores índices de privacidade e 
concentração; enquanto culturas de inovação 
e criatividade demandam naturalmente 
momentos de colaboração e disrupção. 

Na prática, porém, toda empresa é um misto 
de times com suas microculturas específicas 
que formam um grande mosaico. 

E quanto mais sua estrutura reflete esta 
diversidade, mais efetiva ela será para 
mobilizar seus times em função do seu 
propósito.

Para facilitar o diagnóstico das diferentes 
áreas, estruturamos a análise dos usos dos 
espaços em três grupos principais: 

Parâmetros de uso

1 PESSOA CURTO ALTO

MÉDIO MÉDIO

LONGO BAIXO

Número de 
Pessoas

Tempo de
Permanência

Nível de
Privacidade

2 PESSOAS

3 PESSOAS
GRUPOS

Rosana Simões Pires | fev. 2018
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Concentração

01 02
Interação

Ambientes compartilhados,  
que equilibram processamento 
e comunicação.

Espaços com alto nível  
de privacidade, geralmente 
ocupados por uma pessoa. 

Nessas áreas o tempo de permanência é 
considerado alto, já que esse perfil de atividade 
exige uma imersão maior e mais atenta. Esse 
é um tipo de ambiente no qual as pessoas 
exercem um grande controle da configuração, 
escolhendo como organizá-lo de acordo com suas 
necessidades e modificando a intensidade da luz 
e da temperatura conforme for necessário. São 
espaços com controle acústico, que contribuem 
para o foco e a introspecção. 

Exemplos:

Salas privativas, mesas individuais,  
pontos de concentração, cabines.

Parâmetros
de uso

Parâmetros
de uso

Exemplos:

Pranchões lineares (squads), landing multiuso, 
bibliotecas e materiotecas. 

Com tempo de permanência médio a alto em seu 
uso diário, eles oferecem um nível de privacidade 
intermediário, que irá variar de acordo com o 
mobiliário e os acessórios escolhidos. São espaços 
onde há um maior número de pessoas circulando, 
com maior contato visual entre os colaboradores. 
Esse tipo de espaço proporciona maior convivência, 
sendo indicado para trabalho de processamento 
leve a moderado, normalmente formando times com 
múltiplas responsabilidades.

22 23

03 04

Espaço que estimula a troca 
e o contato visual direto 
entre um grupo de pessoas. 

Áreas compartilhadas para 
momentos de descanso e 
oxigenação.

Parâmetros
de uso

Parâmetros
de uso

Exemplos:

Salas de reunião, treinamento, war rooms, think 
tanks, salas de brainstorming e outros que se 
adaptem à necessidade e à cultura da empresa. 

Exemplos: 

Áreas de copa ou café, lounges, ambientes de estar 
e receptivos, arenas e arquibancadas multiuso, 
sacadas, terraços e jardins.

São áreas ideais para atividades focais em equipe. 
O tempo de permanência geralmente é médio a 
longo, priorizando a concentração coletiva acima da 
individual. Nesses locais, vemos a presença ativa 
das pessoas, capazes de se apropriar do ambiente 
sem dificuldade, interagindo e reorganizando o 
mobiliário disponível conforme a necessidade. 
Por isso, esses elementos devem ser altamente 
flexíveis, leves e versáteis, dando suporte aos mais 
diversos formatos de reuniões e dinâmicas. 

Colaboração Descompressão

Os espaços de descompressão devem estimular 
uma positiva desconexão com a rotina de trabalho. 
Para tanto, a atmosfera dessas áreas é mais lúdica 
e despojada, visando a oxigenação e a higiene 
mental durante períodos de permanência curtos. 
Para serem efetivas devem oferecer assentos e 
planos em alturas variadas como mesas de café 
e bancadas altas, tornando esses momentos de 
pausa tanto confortáveis quanto dinâmicos.



Concentração
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Mini office 
Operis

Credenza
Operis

DV902 Planeta 
DVO

Para as áreas que pedem mais atenção e 
silêncio, os mobiliários devem dispor de um 
alto nível de ergonomia e controle acústico. 
Mesas e cadeiras devem ter regulagem de 
altura, adaptando-se a diferentes perfis.  

Concentração

26

O design dos móveis deve ser simples e 
eficiente, eliminando excessos e distrações. 
Conveniências como pontos de energia e 
conectividade plug’n’play, controle lumínico, 
porta-bolsas e porta-casacos, são importantes 
para uma ótima experiência.

Mesa com  
regulagem de altura
Operis
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Interação
02



Interação

Nesses espaços, a privacidade varia de acordo 
com o mobiliário escolhido, portanto o projeto 
de interiores e a escolha do mobiliário devem 
priorizar momentos tanto de convivência 
quanto de individualidade. É importante que as 
estações de trabalho apresentem certo grau de 
adaptabilidade, permitindo aos colaboradores 
gerenciar sua rotina. 

Just
Operis
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DV802 Workstation 
DVO

Armários baixos Places
Operis
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Colaboração
03



Colaboração

São os espaços de reunião e encontro 
por excelência, podendo ir desde um 
ponto de reunião até uma sala estruturada 
para brainstorming. Aqui estamos falando 
basicamente de salas de reunião que variam 
quanto ao grau de mobilidade e flexibilidade. 
É importante disponibilizar mobiliário versátil, 
fácil de ser transportado e reconfigurado como 
mesas e bancadas compartilhadas, lousas,  
e telas para interatividade. 

DV401 E-Media 
DVO

Mesa de reunião
Operis
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Mesas colaborativas
Operis

Carro-lousa
Operis
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Descompressão
04



Descompressão

É fundamental que o layout dos espaços de 
descompressão seja diretamente oposto àquele utilizado 
nas demais áreas da empresa. A ideia é que nele o 
usuário possa pensar em tudo, menos no seu trabalho 
rotineiro. Arquibancadas, mesas multiuso em alturas 
diversas e bancadas de café são sempre bem-vindas 
neste ambiente.

Places
Operis

Side tables
Operis

38

Arquibancada
Operis
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Projetos
especiais
Na Operis, queremos que cada detalhe dos 
ambientes que ajudamos a construir reflita os 
desejos, expectativas e emoções das pessoas. 

Nosso objetivo é trabalhar junto de arquitetos e 
designers para que cada vez mais pessoas se 
beneficiem de um mobiliário capaz de oferecer 
experiências melhores. É dessa forma que 
juntos construiremos os melhores ambientes de 
trabalho, permitindo que o potencial de cada 
um se desenvolva na sua máxima potência.

Contamos com os melhores equipamentos para 
o processamento da madeira e do metal (corte, 
dobra, pintura e acabamento). Aliamos técnicas 
tradicionais, como lâmina e revestimento de 
superfície PET, à acessórios e componentes 
de alta tecnologia, como conectividade USB e 
carregamento por indução. 

Com um processo ágil, que une o melhor da eficiência 
industrial à capacidade de customização, oferecemos 
três caminhos diferentes para o desenvolvimento do 
seu projeto:

Produtos e acabamentos 
de catálogo com lead time 
reduzido.

Projeto 100% customizado 
com custo competitivo e 
qualidade industrial.

Produtos de linha  
com medidas especiais, 
ajustadas ao projeto.

Uma vasta cartela de acabamentos oferece 
diversas possibilidades de customização, 
tanto para nossas linhas de design exclusivo 
quanto para projetos autorais. A variedade de 
materiais permite a criação de um canal aberto 
entre fábrica, projetista e cliente, garantindo o 
desenvolvimento de projetos exclusivos on time.

Com um Departamento de Engenharia dedicado 
exclusivamente ao desenvolvimento de projetos, 
trabalhamos para oferecer uma melhoria contínua 
em nossas entregas. Esses recursos, somados 
à alta possibilidade de personalização das 
nossas linhas, cria um mobiliário com um “toque 
artesanal”, sem abrir mão da excelência da 
automação industrial.

Produto
de linha

Produto
configurado

Produto
customizado

Modalidades 
de atendimento

Qualidade industrial 
com cuidado artesanal
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Cases



Decolar
Case

A nova sede da Decolar.com em São Paulo aposta 
em ambientes mais amplos, com menos barreiras 
físicas e mais ambientes de convívio, o que estimula 
a interação entre as pessoas, mas também permite 
realizar reuniões de maneira privada. Assinado pelo 
escritório Pitá Arquitetura, com gerenciador Colliers 
e obra da Ace Engenharia, o projeto é um ótimo 
exemplo de equilíbrio entre as áreas de colaboração 
e concentração, além de se destacar pelo design e 
acabamentos minimalistas, explorados no mobiliário 
através de elementos como o metal e a madeira.
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Thoughtworks
Case

Elaborado para a Thoughtworks Recife/PE, o 
projeto das arquitetas Julyana Gomes e Cecília 
Santos propõem um escritório dinâmico ao mesclar 
os espaços colaborativos às áreas de produção 
individual. A versatilidade fica evidente no mobiliário 
que prioriza o bem-estar dos colaboradores e 
fomenta o pensamento criativo e contemporâneo. 
A estante de plantas reforça este conceito ao 
trazer um toque biofílico e cumprir seu papel como 
divisor de ambientes. Assim, conforto e qualidade 
permaneceram unidos, mas sem deixar o design 
inovador de lado.
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Unilever
Case

Moderno e colorido, o escritório da Unilever Brasil, 
em São Paulo, tem capacidade para aproximadamente 
1.500 colaboradores em um prédio de nove andares. 
O projeto, idealizado pelo escritório Athié Wohnrath, 
traz uma proposta de ambiente que reforça os três 
pilares da marca – sustentabilidade, inovação e 
diversidade. A preocupação com as novas formas de 
trabalhar se manifestam nas melhorias das estações 
de trabalho, maior integração entre os colaboradores 
e grandes espaços que priorizam o acolhimento e 
estimulam a criatividade e a pluralidade.
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Sobre 
a Operis
A Operis é uma empresa integrante do grupo 
Fortline, especializada na fabricação de móveis 
para escritório. Somamos quase 30 anos de 
experiência no desenvolvimento de linhas 
completas para as mais variadas áreas de 
negócio, produzindo mobiliário customizado e 
soluções de design que colocam a experiência 
humana como elemento principal. 

Trouxemos da Itália o padrão de acabamento 
e precisão da DVO SPA. Muito além do design, 
a colaboração com a DVO visa também a 
incorporação das melhores práticas e padrões de 
qualidade internacionais.

Dentro dessa ótica de melhorar os espaços de 
trabalho, desenvolvemos o Zelo, nosso programa 
de pós-venda que realiza retornos periódicos 
ao cliente. O objetivo é verificar a qualidade e 
usabilidade dos produtos, receber feedbacks e 
realizar reparos, caso sejam necessários. 
Tudo isso para prevenir eventuais desregulagens, 

Contamos com mais de 40 mil metros quadrados 
de área fabril, compondo uma das maiores e 
mais tecnológicas bases industriais moveleiras 
da América Latina. Máquinas de alta tecnologia e 
450 profissionais compõem um time com um só 
objetivo: contribuir para a sociedade fomentando 
uma cultura de espaços de trabalho cada vez mais 
criativos, versáteis e funcionais.

instruindo e tirando dúvidas sobre a limpeza e a 
conservação dos móveis de escritório. Assim, 
garantimos que as características ergonômicas 
do nosso mobiliário sejam aproveitadas em sua 
totalidade, proporcionando sempre a melhor 
experiência possível das pessoas com o seu 
espaço de trabalho. 

Programa Zelo

Parceria DVO

Sobre 
a Operis
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Mauro Barros

Designer italiano, mudou-se para Pádua em 
1982, onde iniciou sua carreira profissional e 

se especializou como designer, principalmente 
na indústria de móveis para escritório. Desde 

1991, trabalha como designer na DVO SPA, 
onde atualmente é responsável pelo design, 
planejamento e industrialização do produto.

Arquiteto e designer, atua à frente da mbdesign 
consultoria em design e possui vasta experiência na 
área de mobiliário para escritórios. Percorreu diversas 
feiras internacionais – Itália, Alemanha e Estados Unidos 
– em busca de materiais e acabamentos, além de 
aprofundar seu conhecimento em ergonomia, normas, 
acessibilidade e processos industriais.

Antonio Morello

Designers
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R4 DESIGN

Gustavo Fantini

Fundada em 2001 por um grupo de arquitetos, a 
R4DESIGN é uma consultoria de arquitetura e design 
especializada no atendimento da indústria AEC 
(Arquitetura, Engenharia e Construção). Com mais 
de 500 projetos realizados, desenvolve produtos, 
marcas e ambientes para algumas das principais 
empresas do segmento corporativo brasileiro.

Designer, dedicou os últimos anos à concepção 
de projetos voltados a ambientes corporativos 
e espaços públicos. Generalista por convicção, 
entende que a intersecção entre as disciplinas 
é o principal fundamento de sua atuação. Na 
OPERIS trabalha no desenvolvimento de produtos, 
ferramentas de integração e melhorias.
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