
ma década atrás, com a internet 
já consolidada como instrumen
to de trabalho, muita gente pôde 
pôr em prática o sonho de traba

lhar de casa. Resultado: muita gente des
cobriu que a experiência era insuportá
vel. Misturar vida doméstica com vida 
profissional pode complicar as duas coi
sas, interferência resolvida com um novo 
"conceito" — palavrinha obrigatória no 
ramo — de ambiente de trabalho. Para 
os jovens profissionais que trabalham 
com um laptop na mão e muitas ideias na 
cabeça (por conta própria, como se dizia 
antigamente, mas é melhor não dizer is
so na frente deles), "fazer parcerias". 



"dividir experiências" e ter um 
"espaço" autônomo de trabalho 
são questões que podem ser 
conciliadas. A solução se cha
ma hub (em uma tradução livre, 
hub quer dizer centro ou foco, 
em inglês) e surgiu da cabeça 
do americano Bradley Neuberg. 
um engenheiro da computação, 
então com 28 anos. Em 2005, 
ele alugou um galpão na cidade 
de São Francisco, onde antes 
funcionava uma fábrica de cha
péus, e passou a morar lá com 
dois colegas nerds. Durante o 
dia, relocava o lugar para ou
tros profissionais autônomos, 
que levavam seus laptops e pas
savam horas batucando textos e 
números. A ideia se -espalhou 
sob o nome de hub. 

Na aviação comercial, hub 
é um aeroporto que funciona 
como centro de irradiação de voos para 
muitas partes do mundo. A ideia de en-
trecruzamenio físico se espalhou tam
bém para o mundo digital. Na sua versão 
como escritório que pode ser alugado 
por diferentes indivíduos, o hub mantém 
o conceito de um salão amplo, com me
sas compartilhadas, internet rápida e de
coração moderninha. frequentado prin
cipalmente por freelancers entre 20 e 35 
anos. Os aperfeiçoamentos, claro, são 
constantes. Em Londres, o Third Door 
tem uma sala com brinquedos e babá. 
No Le Bureau, a atração é a decoração 
zen, com imagens de Buda. incensos e 
flores. Em Nova York, o ln Good Com-

pany só aceita mulheres, e o Paragraph, 
apenas escritores. "A crise econômica e 
o desemprego aumentaram a procura por 
esses escritórios", diz Neuberg. O con
ceito chegou ao Brasil há três anos, com 
a abertura do Hub São Paulo, um galpão 
de 500 metros quadrados, "verde", outra 
daquelas palavrinhas obrigatórias. Tem 
móveis de papelão, mesas que são anti
gas portas e um minhocário — um supri
mento de anelídeos vivos para fertilizar 
o jardim. Não ter hora para chegar e tra
balhar de tênis são os principais atrativos 
do hub para o engenheiro Vinícius Sca-
ramel, 29, que entrou "em depressão tra
balhando sozinho em casa". Para a radia-

lista Carolina Romano, 28, 
o hub funciona como uma 
"incubadora". "Fecho mui-
tas parcerias com as pessoas 
daqui mesmo", conta Caro
lina, que tem a certeza de 
compensar assim a despesa 
extra de locação. "Toda a 
minha equipe está no Rio. 
Não teria sentido alugar um 
escritório só para mim", diz 
o administrador de fundos 
de investimentos Wilbert 
Sanchez, de 35 anos. 

A oferta de pequenos 
serviços também adoça o 
preço dos hubs. O Ponto de 
Contato dá desconto no ca
beleireiro, no bar e no res
taurante do bairro, tem chá e 
bolachinha o dia todo e. se 
necessário, providencia uma 
secretária. Preço: 100 a 
1500 reais por mês, depen

dendo do número de horas que se passa 
lá. De um notebook, a personal trainer 
Alessandra Pereira, 37, abastece diaria
mente sua empresa, uma rede social com 
dicas sobre exercícios. "Em casa meus 
filhos não entendem que eu não estou à 
disposição deles", explica. Nos escritó
rios compartilhados, a falta de privacida
de é de outra natureza. "Quando falo de 
algum cliente, sempre uso códigos. Nun
ca se sabe quem está ao lado", diz o de
signer Rafael Zundt, 25. 

Segundo uma pesquisa feita pelo ins
tituto belga Entreprise Globale, existem 
700 hubs pelo mundo; catorze deles, no 
Brasil. "Nesses ambientes, os códigos de 
conduta são mais flexíveis. Lá, ninguém 
vai te mandar cortar o cabelo", diz Pedro 
Paulo Carbone, do Ibmec de Brasília, es
pecialista em mercado de trabalho. Em 
dois bairros paulistanos, acaba de apare
cer outra novidade no assunto: aparta
mentos residenciais com escritórios aco
plados. Em meio a tanta inovação, ape
nas uma coisa não mudou. "Os clientes 
só nos consideram sérios se tivermos um 
endereço comercial", diz Rafael Zundt. 
Não basta estar no Facebook. É preciso 
também estar situado. 
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