
Cansados do isolamento, pequenos
empresários, freelancers e home officers
pegam notebooks e se mudam para a
comunidade alternativa moderna - com
paz, amor e internet sem fio

ESCRITÓRIO
HIPONGO

Por Thiago Borges

Fim de tarde no Pto de
Contato, escritório na zona
oeste de São Paulo. E hora
do café. No canto da sala, uns
comentam a morte de Michael
Jackson, outros combinam a pró-
xima happy hour. Durante o dia,
eles trocam contatos e conversam
sobre novos clientes, reuniões e
negócios fechados. O diferente do
Pto de Contato (abreviado mesmo,
como na linguagem da web) é que
ali cada um representa uma empre-
sa diferente com negócios comple-
tamente independentes.

Estamos falando de um dos pri-
meiros espaços de coworking do
Brasil. A publicitária Fernanda

Nudelman, de 28 anos, importou
o conceito da Califórnia, Estados
Unidos - o mesmo lugar em que
há mais de quatro décadas explo-
diu o movimento hippie, quando
pessoas abandonaram casa e tra-
balho para viver coletivamente e
de forma alternativa. Só que agora
o lema não é apenas "paz e amor".

Há menos de cinco anos pro-
fissionais autônomos e colabora-
dores remotos de São Francisco
também largaram casas, hotéis e
cibercafés e se uniram para... tra-
balhar! Eles montaram um espaço
e, desde então, dividem despesas,
infraestrutura, funcionários e o
principal: idéias.



Numa época em que a internet
torna a vida mais fácil, o que se
vê no Brasil são pessoas cheias da
rotina de acordar cedo, usar trajes
sociais e se arrastar lentamente
pelo trânsito até os escritórios.
Fernanda também queria traba-
lhar em casa, de preferência com
o pijama no corpo e a geladeira
a poucos metros de distância do
computador. Mas nem ela imagi-
nava que, por conta disso, um dia
surgiria o Pto de Contato.

Fernanda trabalha há sete anos
em comunicação, desde os tem-
pos na Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM). Foi
estagiária na IBM e passou por
grandes agências de publicidade
como a W/Brasil. Em 2006, deci-
diu trabalhar em casa.

Nos dois primeiros meses, Fer-
nanda acordou mais tarde e não
precisou enfrentar congestiona-
mentos. Uma ou duas vezes por
semana, ia a reuniões com clientes
ou à sede da agência. Houve vezes
em que sequer pôs o pé na rua.
Passado esse período de sossego,
bateu a carência.

Na hora do cafezinho da tarde,
o bate-papo via MSN e Skype se
tornava insuficiente. A gata de es-
timação era a única parceira dispo-
nível para brainstorms. De segun-
da a domingo, Fernanda chamava
um amigo para ir a um boteco na
Vila Madalena, em São Paulo. E,
como não havia limite físico entre
casa e trabalho, costumava ficar
em frente ao computador até as
duas da manhã.

Decidida a encontrar gente
diferente, Fernanda enfiou o note-
book debaixo do braço e foi para
um café ao lado de casa. Além
de continuar solitária, ainda era



atrapalhada pelo barulho alheio.
Para evitar os brownies que tinha
de consumir para ficar por ali, foi
atrás de uma alternativa.

Amigos indicaram e Fernanda
encontrou sites e blogs estran-
geiros que falavam de um mode-
lo alternativo de escritórios - o
coworking. Locais com todos os
recursos básicos como sala de reu-
nião, telefone, internet, impresso-
ra, secretária e café.

A idéia ia além de um simples
escritório virtual em que o usuário
paga por infraestrutura. Tinha dife-
renças: menos formalidade e mais
troca de experiências entre as pesso-
as, em que alguém com uma dúvida
não se acanhasse de se levantar e
perguntar aos demais se eles pode-
riam ajudar. Comunidade.

O coworking ganhava força
nos Estados Unidos e na Europa,
mas nem sinal de chegar ao Brasil.
Depois de meses de espera, Fer-
nanda decidiu criar seu próprio
espaço de coworking. Enviou pes-
quisas de opinião para parentes,
amigos e home officers de seu
círculo social para saber se havia
mercado para esse tipo de negó-

cio por aqui. No final de 2007, a
publicitária pediu as contas da
agência para virar empresária.

Para ajudar na montagem do
Pto de Contato, Fernanda cha-
mou o amigo Daniel Fiker. Eles
discutiam o negócio pela inter-
net ou em encontros nos fins de
semana. Daniel também acompa-
nhou Fernanda a reuniões no Se-
brae, que pouco ajudaram já que
os atendentes não conheciam o
tipo de empresa que ambos pla-
nejavam. Fernanda fez até terapia
com psicólogo para se certificar
de sua decisão.

Após alguns meses, Daniel,
que é formado em relações inter-
nacionais, começou a trabalhar
na prefeitura de Campinas como
conselheiro da ONU para assun-
tos de desenvolvimento comercial
exterior. Fernanda ficou sozinha
de novo.

Paralelamente, Fernanda bus-
cou investimentos dos cofres pú-
blicos, mas nem o BNDES nem a
Caixa Econômica Federal libera-
ram os recursos. A família ajudou
com R$ 80 mil, que devem ser quita-
dos até março do ano que vem.

LIGANDO OS PONTOS
Não há prazo determinado para um cliente ficar no escritório

colaborativo. Os interessados podem pagar para utilizar a sala de reunião
(R$ 30 por hora), ou passar um dia no escritório (R$ 50 por usuário), ou até
uma semana (R$ 225 por usuário). Os planos mais comuns são os mensais, que
variam entre R$ 350 e R$ 500 por usuário - conforme o tempo de permanência
diária. Se escolher o mais caro, o cliente tem direito a ficar entre oito da manhã
e nove da noite no espaço, além de ramal telefônico, fax, scanner, impressora,
recebimento de correspondências, internet sem fio e 50% de desconto no uso
da sala de reunião. Mais informações em: ptodecontato.com.br

Com o dinheiro, ela alugou um
imóvel no terceiro e último andar
de um prédio antigo, revestido
de tijolos vermelhos, uma loja de
luminárias no térreo e próximo à
futura estação Fradique Coutinho
do metrô. Em 1° de outubro de
2008, o Pto de Contato foi oficial-
mente inaugurado.

EM COMUNIDADE
Apesar de oferecer espaço cola-

borativo e infraestrutura, persuadir
os clientes não foi tão simples quanto
Fernanda imaginava ao ter a idéia de
criar a empresa. Afinal, quem deixa-
ria o conforto de sua própria casa
para se enfiar num escritório?

Os primeiros usuários foram
franceses recém-chegados do Afe-
ganistão, que já sabiam o que era
coworking e absorveram a idéia com
mais facilidade. Eles queriam montar
uma agência de comunicação no Bra-
sil e não tinham fiador para bancar o



aluguel, por isso o Pto de Contato era
ideal para eles. Outro que se instalou
por ali logo no começo foi um ha-
vaiano que veio de Hong Kong para
abrir uma escola de treinamento para
executivos em São Paulo.

Gabriel Pereira foi um dos pri-
meiros a acreditar na proposta de
Fernanda e é para lá que, há dez
meses, o microempresário se di-
rige de segunda a sexta. Gabriel é
o criador do site Freela.com, que
reúne os cadastros de 20 mil autô-
nomos e empresas de todo o País.

Antes, Gabriel e seus quatro
funcionários utilizavam um es-
critório próprio, porém os custos
com manutenção não compensa-
vam. Na mesma época, Fernanda
buscou informações sobre o mer-
cado freelancer no Brasil com ele
e o convenceu a se mudar para o
Pto de Contato.

Outra inquilina é Laís de Morais,
estudante de design digital e uma das

três sócias da agência de animação
Fórmula.BR. Todos eles trabalha-
vam de casa, sem hora para come-
çar nem terminar as atividades, e
reféns de tarefas domésticas e fil-
mes da "Sessão da Tarde". Até que
conheceram o Pto de Contato por
meio de uma lista de e-mail a qual
Fernanda também fazia parte. Há
quatro meses, propuseram fazer
uma animação sobre o escritório
em troca de uma temporada no lo-
cal. Negócio fechado.

Durante a estadia, Laís e os só-
cios viram como trabalham pro-
motores de evento, jornalistas e
pequenos empresários, ampliaram
o networking e também se inspi-
raram a produzir mais porque, di-
ferentemente do ambiente caseiro,
ali é um local no qual todos estão
focados em sua função.

Graças às conversas cotidianas
(fiadas ou relacionadas ao traba-
lho), Laís recebeu uma nova pro-
posta de criação. Gabriel pediu a
ela e equipe uma animação para o
Freela.com assim que eles termi-
nassem o vídeo do Pto de Contato.

Como aconteceu entre Laís e
Gabriel, o networking ocorre na-
turalmente. No primeiro dia de tra-
balho, o novo cliente é apresentado
aos demais colegas. Futuros negó-
cios ou troca de contatos depen-
dem da interação com o parceiro
da mesa ao lado. Para integrar os
clientes, são feitos workshops peri-
ódicos, happy hours e até campeo-
natos de Street Fighter.

Hoje, 15 pessoas de cinco em-
presas diferentes ocupam o Pto de
Contato. São dois do site Freela.
com, cinco de uma revista, outros
quatro de uma empresa de eventos,
três da agência Fórmula.BR e uma

profissional autônoma que veio da
Bahia. Apesar das dificuldades no
início, o número de interessados
cresceu nos últimos três meses -
tudo na base do boca-a-boca.

A fundadora Fernanda não viu
o escritório encher desse jeito por-
que teve de se mudar para Curitiba
no final de fevereiro. Para seu lugar,
ela chamou o amigo Daniel para
ser sócio e administrador do local.
Ele levou um mês até largar o setor
público por um negócio de futuro
incerto como o Pto de Contato.

Daniel abre o escritório às oito
da manhã e só vai embora às nove
da noite, no fim do expediente. Ele
é responsável por manter os clien-
tes satisfeitos e diariamente lida
com tarefas como o controle do
fluxo de caixa, pagamento de con-
tas, atualização de site, blog e Twit-
ter, negociação com fornecedores
e resolução de "pepinos" como
canos quebrados, problemas na fia-
ção e queda de internet. Além dis-
so, toda semana recebe em média
cinco interessados em alugar um
espaço no Pto de Contato.

Ironicamente, Fernanda, que
abriu o Pto de Contato porque
havia se cansado de trabalhar so-
zinha, hoje comanda a empresa de
longe. Daniel e ela falam do an-
damento do escritório via Skype.
Mas isso é temporário.

Por conta do crescimento dos
últimos meses, os sócios revisaram
o plano de negócios e Fernanda con-
versa com profissionais autônomos
e pequenos empresários do Paraná
para entender a dinâmica empresa-
rial local. O próximo passo é abrir
um novo Pto de Contato, dessa vez
em Curitiba, e trazer mais gente para
o trabalho em comunidade.
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