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uer começar seu negócio, mas 
não quer trabalhar em casa? 
Não pode gastar muito, pre
cisa criar bons relacionamen
tos com outras empresas, se 

tornar conhecido e ainda obter lucro? Se 
responder que sim, o coworking poderá 
ser sua solução. 

Conhecido pelo compartilhamento 
do ambiente de trabalho, ideias e servi
ços como internet, água, luz e telefone; 
o coworking é um novo modelo de negó
cios que já virou tendência no exterior e 
agora está fazendo sucesso no Brasil. 

Ideal para jovens empreendedores, 
pequeno e micros empresários que que
rem iniciar seu próprio negócio, o mode
lo auxilia quem está começando e ainda 
oferece inúmeras facilidades e possibili
dades de crescimento. 

COMO SURGIU 
O termo coworking foi criado por 

Bernie DeKoven, em 1999, e em 2005 
foi usado pelo programador de sistemas 
Brad Neuberg, para descrever um espaço 
físico. Ele foi o criador do "Hat Factory", 
um espaço de trabalho colaborativo em 
São Francisco, Califórnia, que nada mais 
era do que um apartamento utilizado 
por profissionais de tecnologia, tam
bém disponível durante o dia para quem 
precisasse de um lugar para trabalhar e 
compartilhar experiências. Esse foi o pri
meiro ambiente de coworking de que se 
tem informações no mundo. 

Graças às, inúmeras facilidades pre
sentes no novo modelo de negócios, ele 
cresceu e se espalhou por todo o globo, 
chegando até o nosso País, aproximada
mente em 2008, com as empresas The 
Hub e Pto de Contato. 

COMO FUNCIONA 
No coworking você compartilha o 

ambiente de trabalho, as salas de reu
nião, copa e todos os recursos que uma 
empresa comum necessita para funcio
nar como água, luz, telefone, internet, 
além de ideias, interesses e contatos. 
Iniciando uma empresa nesse modelo 
não é preciso gastar com compra ou alu
guel de uma residência, entre outras des
pesas, pois todos esses detalhes estão in
clusos em um pacote. 

Os únicos gastos de cada novo empre
endedor, além do pacote de serviços que 
terá de pagar para usufruir do modelo de 
coworking, são referentes à base fiscal e 
jurídica para registrar sua empresa, as
sim como a contratação de um contador, 
que irá cuidar de toda a parte burocráti
ca. "A principal vantagem do coworking 
está na economia de custos, principal
mente nos primeiros meses de existência 
da empresa. Gastos que seriam decorren
tes da compra ou aluguel de um imóvel, 
luz, além de linhas telefônicas e cone
xões de internet deixam de existir, o que 
dá mais tranquilidade ao empresário que 
está iniciando", mostra um dos diretores 
da Trampolim - empresa que oferece es
te serviço em São Paulo -, Andrei Bordin. 

No caso do contrato social das em
presas, o coworking não significa a con
cessão do endereço físico para fins fis
cais, como fazem os escritórios virtuais. 
Por esse motivo, os profissionais não te
rão problemas por trabalharem todos no 
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mesmo local. "No coworking, os empre
endedores já têm uma base fiscal/jurídi
ca em que está registrada sua empresa e 
utilizam esse sistema apenas para traba
lhar, pela interação com outros profis
sionais, para geração de novos negócios, 
entre outros benefícios", explica a sócia 
fundadora da Pto de Contato - uma das 
empresas pioneiras em coworking no 
Brasil -, Fernanda Nudelman Trugilho. 

Além disso, cria-se um networking 
entre os novos empreendedores, que 
acabam fazendo negócios entre si, ou 
seja, as empresas de coworking acabam 
exercendo o papel de "incubadoras" de 
novos empreendimentos. 

QUANTO CUSTA 
Os valores são definidos de acordo 

com a quantidade de horas ou dias que 
cada empreendedor compartilhará o es
critório. Há, inclusive, planos mensais e 
possibilidades de alugar salas maiores, 
de acordo com a necessidade, tamanho 
da empresa e quantidade de funcioná
rios do interessado. 

Cada unidade que oferece o co
working possui sua tabela de preços es
pecífica, mas esses podem variar de 
aproximadamente R$30,00 mensais 
(acesso ao escritório uma vez por mês, 
no BeesOffice, no Rio de Janeiro, para um 
coworker) a R$5.000,00 mensais, (loca
ção de uma sala de 27 m2 na Trampolim, 
em São Paulo, com tudo incluso para até 
12 pessoas dentro da mesma empresa), 
ou mais, dependendo do tamanho da 
companhia que está contratando o ser
viço e do que essa necessita. 

VANTAGENS DO COWORKING 
Antes de abrir qualquer negócio é im

portante pesquisar e conhecer tudo sobre 
o assunto, resolver assuntos legais, entre 
outros pontos importantes. O modelo de 
negócios está entre essas atitudes que um 

empreendedor deve tomar: se vai traba
lhar em casa, alugar ou comprar um escri
tório/prédio ou trabalhar como coworker. 

Se o escolhido for o coworking, o novo 
empreendedor terá boas possibilidades 
de crescimento rápido, entre outras van
tagens, como mostra Fernanda da Pto de 
Contato: "O coworking é muito interes
sante para empreendedores e pequenos 
empresários pela redução dos seus cus
tos fixos, pois nesse sistema as pessoas 
pagam somente pelo espaço e pelos ser
viços que utilizam. Elas não pagam pe
lo escritório quando estão viajando, não 
precisam ter uma secretária exclusiva, 
entre outros detalhes. Uma das maiores 
vantagens é o fato desse modelo promo
ver um encontro entre diversos profis
sionais. É um porto seguro onde esses 
empreendedores buscam inspiração, as
sistem a palestras, geram negócios e ala-
vancam suas empresas rapidamente", 
explica Fernanda. 

No coworking é possível interagir com 
empreendedores das mais diversas áre
as e perfis, que ajudam a trazer novas 
ideias, gerar inovação para a sua própria 
empresa ou até criar novos negócios. 

QUEM PROCURA 
0 NOVO MODELO 
Opção. para novos empreendedores, 

pequenas empresas, startups (empre
sas em período inicial) ou até empre
sários que já tenham muitos anos de 
profissão, mas querem se renovar, o co
working também é procurado por pes
soas que acabaram de se formar na uni
versidade. "Outro público que tem recor
rido bastante ao coworking são jovens 
recém-formados, que saem das universi
dades com uma grande ideia na cabeça 
e ávidos por se tornarem donos de seus 
próprios negócios. Para eles, dividir o 
escritório com profissionais diferentes, 
além de enriquecer a experiência, ajuda 
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no networking, essencial para a captação 
de clientes", afirma Bordin. 

O executivo da Trampolim também 
diz que o escritório coletivo tem sido 
procurado por pessoas de outros estados 
que, de passagem por São Paulo, usam 
a estrutura oferecida pela empresa para 
exercerem suas atividades durante o pe
ríodo de estadia. 

Já com o coworker Paulo Guerchfeld, 
dono da Lucerna, que faz consultoria e 
desenvolvimento em marketing, a situ
ação foi diferente. Ele foi um dos pro
fissionais que procurou, pois precisava 

revigorar sua carreira e seu negócio. "Eu 
estou há mais de 25 anos no mercado e 
queria uma renovação, o coworking me 
trouxe isso. Precisava trabalhar e viver no 
mundo real, em um local com diversos 
profissionais e ideias diferentes, onde to
dos se respeitam e se ajudam. Esses fo
ram alguns dos motivos pelos quais es
colhi o modelo, além do custo benefício 
ser muito bom e de todas as outras van
tagens", conta Guerchfeld que usa um es
paço da Pto de Contato. 

Ele diz ainda que se tivesse iniciando 
um negócio seu hoje, com certeza esco-

lheria trabalhar como coworker. "E essa é 
a minha dica para quem está começan
do", pontua. 

Outra coworker, dona da empresa Live 
Shows Merchandising, Valéria Haida, 
também fala do porquê escolheu traba
lhar no sistema. "O corworking é como 
uma grande família. Lá dentro todos se 
ajudam a crescer e eu sabia que utilizan
do esse sistema teria grandes chances 
de desenvolvimento para os meus negó
cios, pelos baixos custos, praticidade, ne
tworking e por não precisar de um local 
físico próprio", conta. 
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 7, n. 44, p. 74-77, jun. 2012.




