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Criados para atender a empresas e profissionais liberais que não pretendem arcar com os ônus de 
administrar um escritório, os centros de negócios ou escritórios virtuais - cerca de 350 no Brasil - 
são um nicho que tende a crescer. Para montar a estrutura essencial ao negócio, o presidente da 
Associação Nacional de Centros de Negócios (ANCN) e proprietário da Virtual Escritórios em Porto 
Alegre, Paulo Karnas, estima um investimento de cerca de R$ 100 mil, podendo variar de acordo 
com o espaço ocupado e a tecnologia empregada.  
 
O montante viabilizaria a criação de um centro de pequeno porte, com área entre 250 e 300 
metros quadrados, com equipamentos básicos como computador, central telefônica, tarifador 
(equipamento que registra chamadas telefônicas) e fax. Karnas recomenda a diversificação entre 
clientes full-time (que locam as salas por longo período) e part-time (locam por hora) para atingir 
um ponto de equilíbrio.  
 
Quanto ao pessoal, é preciso ter no mínimo uma secretária, uma recepcionista, alguém 
encarregado pela cafeteria e outros pela limpeza - o que significa uma média de seis funcionários. 
O mobiliário deve ser flexível e de fácil locomoção para atender às diferentes demandas. O 
faturamento médio mensal estimado é de R$ 40 mil para um centro de pequeno porte. "A 
localização também é um fator chave. É preciso estar em uma área empresarial. No caso do Rio 
de Janeiro, o Centro", alerta Karnas.  
 
Consultora do Sebrae-RJ, Thaís Helena de Lima Nunes lembra que nessas áreas, porém, o 
empresário enfrentará a concorrência das entidades de classe, que costumam ceder salas em suas 
instalações para os profissionais liberais. Ela avalia o negócio como de risco médio e lembra a 
importância de diversificar os tipos de salas e serviços oferecidos.  
 
A receita vem do aluguel de salas e da prestação de serviços. Na Virtual Escritórios, o aluguel é 
cobrado por hora, dia ou mês. Uma sala executiva sai a R$ 16 a hora. Já uma sala externa com 
34 metros quadrados e dois ramais de telefone fica em R$ 2,5 mil por mês.  
 
Disponibilização de fax, internet, impressões, telefonia fixa e móvel  
 
Na prática, os escritórios virtuais são espaços estruturados para oferecer o suporte administrativo 
indispensável ao desenvolvimento de negócios de empresários, executivos, profissionais liberais e 
empresas em geral. Isso significa disponibilizar serviços como fax, atendimento de ligações e 
anotação de recados, Internet, impressões, cópias, telefonia fixa e móvel, entre outros. Há ainda 
os serviços externos como entrega de encomendas.  
 
- Podemos servir como endereço comercial para a empresa ou profissional, recebendo sua 
correspondência e recados. Assim, ele não precisa de um escritório de material - diz o presidente 
da ANCN. Por este serviço, a empresa de Karnas cobra R$ 140 ao mês.  
 
O espaço deve ainda dispor de salas equipadas para a realização de reuniões e treinamentos, 
alugadas por hora. Karnas recomenda um mínimo de dez salas no início do negócio. A planta ideal 
de um escritório inclui recepção, uma estação de trabalho em que funcionários do centro 
executam serviços solicitados por clientes, salas executivas (reuniões de até três pessoas), salas 
de reunião (destinadas a grupos), auditórios (para eventos) e salas de treinamento.  
 
Preocupação com atualização tecnológica  
 
Sócia do Business Quality, que hoje ocupa quatro andares de um prédio no Centro do Rio, Luciana 
Lessa lembra que uma das principais preocupações do empresário que opta por esse negócio deve 
ser com a atualização tecnológica. Há sete anos no mercado, ela conta que recentemente investiu 



na aquisição de equipamentos para videoconferência e anteriormente em uma central telefônica 
mais moderna. "Somos verdadeiros apart-hotéis para as empresas e temos que ter os melhores 
serviços", afirma.  
 
Para fugir da estagnação e conquistar mais clientes, a Business Quality trabalha com empresas 
parceiras. "Nossa expertise é administrar salas de negócios. Contamos com um braço tecnológico 
para nos manter a par das novidades em comunicação interativa digital e com uma empresa 
especializada em locação, desenvolvimento de softwares e manutenção de computadores", conta.  
 
SERVIÇO  
 
Associação Nacional de Centros de Negócios (ANCN), www.ancn.com.br  
 
Business Quality, 3231-9000  
 
Virtual Escritórios, 0xx-51-3328-6366  
 
RAIO X  
 
>> Negócio: escritório virtual/centro de negócios  
 
>> Investimento inicial: R$ 100 mil  
 
>> Área: 250 a 300 metros quadrados  
 
>> Faturamento bruto: R$ 40 mil  
 
>> Margem de lucro líquida: 15% a 20%  
 
>> Número de funcionários: seis  
 
>> Fonte: Virtual Escritórios  
 
Despesas %  
 
Salários 26,3%  
 
Impostos e Leis Sociais 15,5%  
 
Aluguéis 19,5%  
 
Telefonia e Internet 16,8%  
 
Materiais de expediente 5,6%  
 
Manutenção e  
 
conservação 4,1%  
 
Investimentos 12,2%  
 
Fonte: ANCN  
 
Risco: médio, na avaliação da consultora do Sebrae-RJ Thaís Helena de Lima Nunes  
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