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Escritório virtual,
GANHOS REAIS
Solução corta custos ao compartilhar a infra-estrutura de um estabele-
cimento; serviço oferece secretária, internet, copiadora, motoboy...

ALICE SOSNOWSKI

P
esquisa feita pelo Sebrae nacional aponta que

49,4% das empresas fecham as portas antes

de completar dois anos de atividade. Este ín-

dice passa para 56,4% até o terceiro ano, e 59,9%

delas não sobrevivem além dos quatro anos. Entre as

causas desta estatística nada alentadora estão o ex-

cesso de gastos com tributos e estrutura, que sufo-

cam os recursos para o capital de giro do negócio.

Por isso, os primeiros passos do novo empresário

são fundamentais para a prosperidade da companhia.

Para não errar na largada, muitos empreendedores

estão optando pela cautela na hora de abrir as por-

tas. E um dos caminhos vislumbrado por eles é a uti-

lização de escritórios virtuais, setor que nos últimos

anos tem experimentado forte crescimento.

Em época de mobilidade digital, acesso à in-

ternet rápida de casa e comunicação à distância,

o escritório virtual achou campo fértil para cres-

cer graças ao auxílio da tecnologia. Afinal, de-

pendendo da natureza do negócio, o empresário

pode - e precisa - passar o dia visitando clien-

tes ou trabalhar por mais tempo em seu

home office, para livrar-se das horas per-

didas no trânsito, e ainda assim possuir a

infra-estrutura de um escritório-padrão

por um custo mais acessível.

O conceito escritório virtual surgiu nos Es-

tados Unidos e chegou ao Brasil na década

de 1990. A idéia inicial era manter um en-

dereço fixo, receber correspondência e ano-

tar recados telefônicos, mas a demanda dos

clientes e a necessidade de terceirizar ser-

viços ampliou seu campo de atuação, que

passou a incluir o aluguel de salas comer-

ciais, de reunião e auditórios, além de uma

estrutura de serviços que não deixa nada a

desejar em relação a uma grande empresa

no quesito administração.

Para o presidente da Associação Nacio-

nal de Centros de Negócios e Escritórios Vir-

tuais (Ancnev, www.ancn.com.br) e proprie-

tário da empresa Virtual Escritórios, Paulo

Roberto Karnas, praticidade é a palavra-

chave para quem busca esse tipo de negó-
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COMODIDADE E PREÇO

Quando começou a usar o serviço do escritório virtual,

há seis anos, a psicóloga Luciane Aparecida Marques de

Felippo precisava mais do que um atendimento remoto. Ela

queria um espaço físico para realizar consultas com seus

pacientes. Não podendo arcar com os custos administra-

tivos de um consultório-padrão, Luciane optou por alugar

algumas horas de uma sala no escritório central da Your

Office, em Alphaville, em São Paulo. O uso do espaço foi

se intensificando e Luciane decidiu adquirir o serviço de

uma sala em período integral. "Além do espaço fixo, tenho

direito a estacionamento, atendimento de secretária das

7h às 19h, serviço de motoboy etc", explica. D pacote fica

em torno de E mil reais mensais, dividido com uma sócia.

O que mais atraiu Luciane, além do preço, foi a comodida-

de. "Pago o valor mensalmente, mas não me preocupo com

D aluguel, condomínio, funcionários, limpeza da sala. D

meu foco está nos pacientes", completa.

cio. E, apesar da demanda por espaço físico em pe-

ríodo integral, 60% dos clientes ainda utilizam o

serviço totalmente virtual. "Normalmente são pro-

fissionais liberais, consultores ou vendedores que

precisam estar sempre em campo e não querem

arcar com os custos das horas ociosas que um es-

critório-padrão exige", explica Karnas.

O pacote básico oferecido pelos serviços de es-

critório virtual inclui um endereço comercial fixo e

o atendimento telefônico, que repassa recados ou

transfere chamadas. Mas o que mais tem agrada-

do aos clientes são os serviços adicionais, como

secretárias bilíngües, tradução, motoboy, copiado-

ras, internet, suporte tecnológico, assessoria jurí-

dica e contábil, entre outros. Os custos são variá-

veis e dependem de quanto o cliente utiliza. "Usa-

mos o conceito de flat comercial", diz Otávio Ven-

tura, dono da Your Office, empresa de escritório vir-

tual que atua há 11 anos no mercado. "O consumi-

dor tem acesso a uma gama de serviços, mas só

paga pelo que efetivamente utiliza", explica Ventu-

ra. E complementa: "Ele não precisa se preocupar

com o funcionário que faltou ou com a manuten-

ção do escritório. Nós cuidamos disso", diz. Segun-

do o executivo, os clientes contam que ganham até

30% a mais de tempo sem essas preocupações e

podem dedicar-se apenas ao seu negócio.

Além da praticidade e economia, outro argumen-

to levado em conta na hora de optar pelo escritório

virtual é o profissionalismo. Para quem está come-

çando e precisa trabalhar remotamente, o atendimen-

to de uma secretária profissional dá mais credibilida-

de ao negócio. Foi o que convenceu a empresária Cris-

tina Marquetti, proprietária da MCG assessoria de

eventos. Por causa da grande demanda de ligações

de clientes e por estar sempre na rua atendendo for-

necedores, Cristina contratou os serviços da Virtual

Office, com unidades em São Paulo e Alphaville. "As

secretárias atendem o telefone em nome da minha

empresa e eu nem preciso estar lá", diz Cristina, que

ainda utiliza salas para três reuniões por mês em um

dos endereços da empresa. Pelos serviços, ela paga

cerca de 450 reais mensais. "Só com uma secretá-

ria, gastaria em torno de mil reais", justifica.

GESTÃO VIA WEB
Os custos de um escritório virtual são bem variá-

veis e dependem muito da região do país onde es-

tão disponíveis. Enquanto no nordeste só o endere-

ço comercial fica em torno de 60 reais por mês, em

São Paulo este valor chega a 180 reais. O serviço

ENDEREÇO COMERCIAL
Conheça os serviços oferecidos por algumas empresas de escritório virtual

EMPRESA O QUE OFERECE ONDE ENCONTRAR

Virtual Escritórios Endereço comercial, sa-

las, equipamentos, servi-

ço de secretária, tradução

e administração de agen-

da, entre outras

Virtual Office Endereço comercial, sa-

las, equipamentos, servi-

ço de secretária e asses-

soria contábil, fiscal e ju-

rídica, entre outros

YourGffice Endereço comercial, sa-

las, equipamentos, secre- (011) 4196-3600

tária, tradução e moto-

boy, entre outros

www.office.com.br

(51) 2102-0304

www.virtualoffice.com.br

0800-559533

www.youroffice.com.br
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PRODUTIVIDADE EM FOCO

Há um ano, a consultora Sil-

mara Silva optou pela solução

de escritório virtual com a em-

presa Virtual Office. Proprietá-

ria da SIL's Consult, especiali-

zada em consultoria de fran-

chising, Silmara via-se às vol-

tas com dezenas de ligações

diárias, tanto de clientes que-

rendo transformar o seu negó-

cio em uma franquia como de

candidatos a franqueados.

Mais do que um endereço co-

mercial, a solução ajudou no

atendimento à demanda de li-

gações. Além disso, ela pôde

contar com o serviço de secre-

tárias-que anotam recados, fa-

zem digitação de cartas e re-

solvem pendências de última

hora. O uso de salas de reunião

também virou uma constante. D endereço na região da Avenida Paulista

facilitou o contato com os clientes. São cerca de seis horas por semana

utilizando o espaço. Pelo pacote básico (280 reais) mais os serviços adi-

cionais, Silmara gasta cerca de 1.100 reais por mês. "É claro que tudo de-

pende do meu uso. Se gasto mais é porque fiz mais contatos e também

obtive mais lucros", contabiliza a empresária. "A vantagem do negócio é

que tudo está associado à minha produtividade", comem

de secretária e transferência telefônica sai por cer-

ca de 280 reais em São Paulo e é o mais procura-

do pelas empresas. "Cerca de 80% dos nossos clien-

tes escolhem esse tipo de serviço", diz Mari Gradi-

lone, diretora da Virtual Office. "Nosso diferencial

está no atendimento", completa. Para isso, as "vir-

tualetes" (como são chamadas as atendentes) pas-

sam por treinamento a cada quinze dias e cumprem

à risca o briefing pedido pelos clientes na hora de

receber as chamadas telefônicas. Ser mais formal,

informal, dizer o nome da empresa ao falar ao tele-

fone são algumas solicitações dos clientes.

No caso da Virtual Office, que está há doze anos

no mercado, o cliente também tem acesso ao Virtu-

al Manager Web, um sistema de gestão em que ele

pode acessar as ligações recebidas, com detalhes de

hora/dia, recados anotados, agenda para marcação

de salas de reunião e extrato do que utilizou no mês,

assim como o custo da conta mensal. "Também te-

mos nossas 'Páginas Amarelas', um cadastro dos

clientes que funciona como networking virtual", ex-

plica Mari. "O objetivo agora é transformar esse con-

tato online em encontros reais e abrir novas possibi-

lidades de negócios para nossos clientes", conclui.

O software de gestão da Virtual Office foi desen-

volvido há oito anos e passa por constantes atualiza-

ções e aprimoramentos. O próximo passo é oferecer

um pacote por voice-mail, em que o cliente poderá

resgatar seus recados por telefone ou até pela inter-

net. O produto não tem data para ser disponibilizado

no mercado. A Ancnev também oferece a seus asso-

ciados um sistema de gestão para escritórios virtu-

ais que controla mensagens e histórico de uso dos

clientes. O custo da licença é de 600 reais.

Com o avanço da tecnologia, as possibilidades

de atendimento para o público do escritório virtual

têm crescido, assim como os negócios nesta área.

Segundo a Ancnev, já são 550 empresas de escri-

tórios virtuais em todo o país (em 2000, eram cer-

ca de 200 companhias). As já estabelecidas no

mercado estão, inclusive, abrindo oportunidades de

franquia. A Your Office, por exemplo, possui uma

em Campinas, e a Virtual Office espera abrir em

breve no Rio de Janeiro. Segundo Ventura, da Your

Office, a fórmula do sucesso está na flexibilidade

que os escritórios virtuais oferecem para atender à

necessidade do cliente. "A cada dia recebemos vá-
rios contatos de gente interessada no negócio",

complementa Karnas, da Ancnev. //PCW

D PABX ESTA NA REDE

Além do escritório virtual, uma outra solução, desta vez em

telefonia, está disponível para o mercado de pequenas e mé-

dias empresas. Trata-se do PABX virtual, oferecido por em-

presas como a Locaweb (www.locaweb.com.br). Por esse ser-

viço, tanto as ligações locais como à distância são feitas por

voz sobre IP, o VolP. O novo sistema substitui o tradicional

PABX por uma configuração totalmente virtual, que fica hos-

pedada no data center da Locaweb. Além de economizar nos

custos com chamadas via VolP (21 centavos para qualquer

telefone fixo no país e 15 centavos para DDI), é possível ge-

renciar usuários e obter relatórios das ligações realizadas.

pacote custa 87 reais mensais, com direito a três ramais, e

pode ser expandido (a 29 reais cada ramal adicional). O ser-

viço também permite atender as chamadas remotamente de

qualquer lugar do mundo onde exista acesso à internet. Pa-

ra Joaquim Torres, gerente de produto da Locaweb, o PABX

virtual é ideal para empresas com até 30 ramais, "Escritórios

de engenharia, consultórios ou empresas de pequeno e mé-

dio porte podem se beneficiar muito com o serviço", diz.
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