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Nos últimos anos, as discussões em torno do aquecimento global elevaram o tema da 
sustentabilidade entre as prioridades máximas de empresas em todo o mundo, desde 
pequenas companhias até gigantes multinacionais. A preocupação ambiental ajudou a 
despertar o interesse por métodos de construção e manutenção de imóveis adequados às 
novas necessidades de conservação do planeta, em harmonia com os padrões ecologicamente 
corretos. Na esteira dessa nova mentalidade, surgiram os chamados green buildings, ou 
"prédios verdes", uma nova geração de edificações marcadas por modelos alternativos de 
funcionamento, como geração própria de energia e aproveitamento da água da chuva, entre 
outros.  
 
O universo corporativo vive uma fase histórica única em que aderir ao "movimento verde" traz 
grandes benefícios (diretos e indiretos), não somente para as empresas, mas também para a 
sociedade como um todo. Devido à constante evolução das tecnologias, o ambiente 
empresarial é atualmente capaz de funcionar com maior eficiência e menor burocracia com 
mínimos recursos físicos. Estudos indicam que o impacto ambiental de um edifício pode ser 
espantoso. Nos EUA, os prédios comerciais consomem 65% da energia elétrica distribuída no 
país e o principal "vilão" é o ar condicionado, responsável por mais da metade do consumo de 
toda a energia. No Brasil, esse índice é de cerca de 50%. Na onda dos prédios verdes, o uso 
dos escritórios terceirizados é outra opção ecologicamente correta que se torna cada vez mais 
atraente. Conhecidos como escritórios inteligentes, representam mais um importante passo na 
transformação do mundo dos negócios, com impacto vantajoso crescente - ambiental, social e 
econômico. 
 
Há 15 anos no Brasil, a Your Office é pioneira no setor de escritórios inteligentes. Também 
conhecidos como escritórios virtuais, os estabelecimentos oferecidos pela empresa são salas 
mobiliadas e amplamente equipadas, com total infraestrutura de serviços: telefonia, banda 
larga, secretariado, recepção, copa e cozinha, segurança, etc. As salas podem ser alugadas por 
qualquer período de tempo, por empresas de variados portes e áreas de atuação. As grandes 
vantagens da terceirização do espaço corporativo são imediatamente identificáveis: diminuição 
de custos fixos, além de maior organização racional do tempo e gerenciamento de 
funcionários. O principal benefício mensurável é, sem dúvida, a expansão dos balanços 
financeiros. 
 
Prova de que a terceirização não para de conquistar espaço, o grupo Your Office registra 
índices de crescimento da ordem de 20% ao ano no País. As vantagens da terceirização, no 
entanto, expandiram-se também graças à recente preocupação em torno da sustentabilidade. 
O escritório inteligente ou virtual traz vários ganhos em relação a outros modelos de negócios. 
Nele, ganha o empresário, ganha o cliente, ganha o funcionário, mas ganha também a 
sociedade quando o planeta é poupado. Um exemplo prático: a economia de gastos fixos de 
uma sala comercial com serviços públicos - como taxas pelo fornecimento de água e energia 
elétrica - também sinaliza que tais recursos, divididos entre os vários usuários de um escritório 
terceirizado, estão sendo mais bem utilizados. 
 
O uso conjunto da infraestrutura é outro forte argumento a favor da terceirização em relação 
ao modelo corporativo tradicional. Ao compartilhar o escritório físico, as empresas se desfazem 
não só de parte de seus encargos financeiros como também de eventuais malefícios 
ambientais. A economia do empreendedor tende a ser maior em vários aspectos, a começar 
pela redução do aluguel do espaço devido ao rateio do seu valor integral. De ponto de vista 
sustentável, os escritórios virtuais podem diminuir o ritmo de construção de novos imóveis 
comerciais, ociosos na maior parte do tempo, e que apenas aumentam o número de edifícios 
nas grandes cidades - cada vez mais sacrificadas pela falta de planejamento urbano. 
 
A desorganização das cidades leva ao aumento gradual das temperaturas, distâncias a serem 
percorridas, uso dos meios de transporte (com a expansão dos congestionamentos, gastos de 
combustível e derivados do petróleo, poluição, desgaste do asfalto de ruas e avenidas, etc.). 
Sem somarmos os efeitos nocivos à saúde dos cidadãos, que têm de conviver com acidentes, 



ar poluído, elevação dos níveis de estresse e perda de tempo contínua. As facilidades da 
terceirização ajudam o pequeno empresário a diminuir custos operacionais, contribuem para 
que ele possa dedicar-se exclusivamente aos clientes, e ainda promove o bem-estar social e a 
conservação do meio ambiente.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 4 mar. 2011, São Paulo, p. C8. 


