
Ocenário é comum: mesas, 
computadores, telefones, 
papéis, canetas, xícaras 

de café, impressoras, celulares 
e pessoas concentradas. Em 
cada sala vários profissionais 
se ocupam com seus afazeres. 
Não trabalham na mesma em-
presa, mas todos possuem uma 
característica em comum: com-
partilham o mesmo escritório. 

São administradores, designers, 

arquitetos, pequenos empreen-
dedores que têm à disposição 
boa infraestrutura de trabalho 
e a oportunidade de multiplicar 
ideias por meio da ampliação 
do relacionamento com profis-
sionais de diversas áreas, inte-
ressados em expandir negócios. 

Esse é o conceito do co-

working, escritório coletivo 

cujo propósito é proporcionar 
a redução de custos de seus 
associados. A modalidade, que 
começou a ser disseminada nos 
Estados Unidos, em 2005, e que 
logo chegou ao País, é classifi-
cada como uma solução inteli-
gente para quem sonha em abrir 
um negócio próprio, mas tem 
pouco dinheiro para investir na 
instalação de um escritório. 
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Não é para menos. Os co-

workers, como são chamados os 
usuários desses espaços, dispõem 
de um local já montado. Além de 
estação de trabalho individual, 
contam com internet banda larga, 
telefone, impressora, armários, 
endereço para correspondên-
cia, salas de reunião e de pales-
tras e até mesmo recepcionista 
para atender aos telefonemas. 

Os serviços são contratados 
por meio de planos, que custam, 
em média, entre R$ 60 (mínimo de 
5 horas por mês) e R$ 800 (uso 
ilimitado da infraestrutura básica 
disponível)."Cada plano atende 
a uma necessidade", explica Laís 
Granemann, relações externas do 
escritório de coworking The Hub. 
De origem inglesa, a empresa está 
no Brasil desde 2008 e reúne 
cerca de 200 associados, a maioria 
em fase inicial de seus negócios. 

Apesar disso, não seria melhor 
trabalhar no conforto de casa? 
Para quem usa os espaços com-
partilhados, caso da administra-
dora Luana Grandino, da área 
comercial da Negócios Urbanos, 
site de compras coletivas, a res-
posta é "não". "Em casa, há pro-
blemas como falta de disciplina", 
ressalta. Há também o fato da 
convivência. Poucos sabem se-
parar os problemas domésticos 
dos profissionais. Sem contar, 
quando não se sentem incomo-
dados com o barulho natural 
de suas famílias ou, até mesmo, 
atrapalhados ou desmotivados 
pelo silêncio absoluto. 

Prova disso é uma pesquisa 
da Deskmag, revista alemã on-

line sobre coworking, feita com 
661 autônomos de 24 países, 
que constatou que, ao partirem 
para os escritórios compartilha-
dos, 60% conseguiram organizar 

melhor o tempo de suas ativida-
des profissionais e o descanso 
em casa. "Além disso, a empresa 
está começando e não sabemos 
qual será o tamanho do escri-
tório daqui a alguns meses. O 
contrato não é de longo prazo, o 
que faz com que deixemos de nos 
preocupar com a burocracia do 
aluguel e a infraestrutura de um 
escritório", complementa Luana. 

"Aluguel e mobiliário são muito 
caros em qualquer lugar. No co-

working, os empreendedores não 
têm de se preocupar com isso", 
afirma Fernanda Trugilho, fun-
dadora do Pto de Contato, que 
tem duas unidades compartilha-
das em São Paulo, com cerca de 
70 clientes. "Problemas como 
queda da internet, reposição de 
material e limpeza são de respon-
sabilidades do espaço. Assim, o 
coworker pode dedicar 100% do 
seu tempo ao trabalho", enfatiza. 

Rede de relacionamentos 
Outra vantagem oferecida pela 
modalidade é o networking 

(rede de relacionamentos), vital 
para o crescimento de um em-
preendimento novo ou para um 
profissional que está em início de 
carreira. O administrador Rafael 
Mambretti, fundador da Carbono 
Zero, que faz entregas por meio 
de bicicletas, calcula que, sem as 
conexões proporcionadas pelo 
coworking, levaria até 18 meses 
para ter o mesmo lucro que au-

fere em poucos meses. "As indi-
cações são tão importantes que 
não precisamos gastar R$ 1 em 
comunicação", esclarece. E isso 
se dá porque nessa modalidade é 
comum os usuários tornarem-se 
clientes uns dos outros. 

"As pessoas que procuram 
esse tipo de espaço realmente 
querem se encontrar", justifica 
Luciana Annunziata, diretora 
da Dobra Aprendizagem, que 
atua em projetos de aprendi-
zagem, inovação e transfor-
mação organizacional, e da 
Junto SP Coworking. Com ca-
pacidade para até 20 pessoas, 
explica, o escritório nasceu da 
ideia de compartilhar o espaço 
da Dobra. Para abri-lo, visitou 
outros locais e consultou diver-
sas pessoas envolvidas. Face 
ao silêncio e tranquilidade  de 
onde está localizado, entende 
que o espaço é ideal para quem 
atua na área tecnológica. 

Assim como a maioria, o Pto 
de Contato também não tra-
balha com nichos, pois acre-
dita que o networking só traz 
bons resultados quando existe 
a diversidade. O raciocínio é 
lógico: é mais fácil encontrar 
alguém que complemente os 
serviços. Se o objetivo é ela-
borar uma estratégia ou de-
finir uma ação de marketing, 

por exemplo, basta consul-
tar o administrador que está 
trabalhando na mesa ao lado. 
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(www.movebla.com). No entanto, es-
tima-se que esse número seja, pelo 
menos, o triplo, se forem conside-
rados os espaços que ainda atuam 
de maneira informal. Localização, 
serviços, ambiente e preço são itens 
importantes para quem quer se as-
sociar a um deles. Mas também é 
recomendável fazer uma análise da 
infraestrutura do local pretendido. 

O The Hub, por exemplo, em-
bora seja classificado como um 
coworking, tem uma proposta di-
ferente. Mais do que compartilhar 
um local de trabalho, reúne profis-
sionais com objetivos em comum. 
"A nossa missão é criar um mundo 
radicalmente melhor, no qual cada 
integrante é visto como um ino-
vador social, que busca criar so-
luções para os atuais desafios da 
sociedade", explica Laís. "Com isso, 
geramos parcerias e conexões que, 
por sua vez, proporcionam ganhos 
para os dois lados", acrescenta. 

O surgimento do escritório, de 
acordo com Fernanda, deu-se pela 
necessidade. "Trabalhava em casa 
para uma agência. No começo, 
pensei que seria excelente, mas 
depois percebi que, na realidade, 
não estava trabalhando onde mo-
rava, mas morando no emprego", 
justifica, ao revelar que um dos 
projetos em desenvolvimento é a 
expansão de sua empresa por meio 
de franquias. O objetivo, agora, é 
expandir a rede de contatos para 
todo o País. "Quanto mais rico 
for o networking, maior é o po-
tencial de negócios entre clientes 
e parceiros", acredita Fernanda. 

Alinhamento 
O Brasil conta com 25 espaços de 
coworking registrados em sites 

especializados, como o Movebla 

"Quanto mais rico 
for o networking, 
maior é o potencial 
de negócios entre 
clientes e parceiros" 
Fernanda Trugilho, 
fundadora do Pto de Contato (foto) 

Mambrett i é testemunha 
dessa realidade. "Aqui, todos 
querem mudar o mundo, cada 
um à sua maneira", ao lembrar 
que o escritório não só alugou 
uma mesa, mas o ajudou com o 
espaço para as bikes e na con-
quista dos primeiros clientes, 
ao inseri-lo em uma rede de 
relacionamento internacional 
(a The Hub está em 24 países). 
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O administrador Leonardo Car-
dozo, da Factor 4, empresa que 
cria modelos de negócios para 
auxiliar novos empreendedo-
res, reforça a importância do 
networking. "possibilita muitos 
negócios e expansões". 

Por isso, acrescenta Laís, par-
ticipar de um espaço comparti-
lhado não depende apenas da 
compra de um plano de servi-
ços. "É preciso que a filosofia do 
negócio se encaixe com a nossa 
missão", ressalta, ao lembrar que 
o escritório, por meio da Hub Es-
cola, promove três semanas de 
workshops sobre vários temas e, 
por intermédio de um laborató-
rio, o Start-up Lab, a oportuni-
dade para que o empreendedor 
apresente o seu negócio. Os 
eventos são criados pelos asso-
ciados e abertos ao público. 

Sua observação faz sentido. 
Se, em uma empresa, o am-
biente de trabalho é importante 
para o sucesso da carreira, a 
escolha do coworking deve ser 
pautada por um local agradável, 
que inclui desde uma decoração 
adequada, identificação com os 
demais profissionais, até o ba-
rulho provocado pelos outros 
usuários. Afinal, sempre é bom 
(re)começar com o pé direito, 

"Nossa missão é criar 
um mundo melhor. 
Cada integrante 
é visto como um 
inovador social" 
Laís Granemann, gerente de 
Relações Externas do The Hub (foto) 
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Administrador Profissional, São Paulo, ano 34, n. 301, p. 28-31, jul. 2011.




