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RESUMO

Com a conjuntura econômica e imobiliária no Brasil sofrendo uma grande crise nos
últimos anos, houve um incentivo para o desenvolvimento de novos negócios com menores
custos operacionais atrelados. Esses, em sua maioria de pequenos empresários ou pequenas e
médias empresas, possuem como diferencial o grande uso de tecnologia. Surge, então, uma
demanda por espaços físicos com infraestrutura de qualidade, mas que não possuam entraves
na locação, como negociação de cláusulas de multas e carências em contratos de locação
típicos e até mesmo reformas para readequação do espaço. O usuário típico desse novo
modelo de negócio pode exigir ampliações ou até mesmo mudança de localização de acordo
com o crescimento da empresa. Nesse cenário iniciou-se o desenvolvimento do estilo de
coworking no país.
Por meio do presente estudo, além de entender melhor esse novo modelo de negócio,
busca-se analisar as demandas dos usuários que exigem espaços no modelo de coworking,
como custos, localização, facilidades disponíveis entre outros, determinando assim os
principais tipos de perfis dos usuários.
A metodologia para o desenvolvimento do estudo envolve uma análise histórica do
surgimento dos coworkings em países com maior maturidade no segmento, entrevistas com os
públicos envolvidos no tema e visitas aos espaços de coworking já implantados.
O resultado do estudo proporcionará um panorama das exigências dos usuários do
modelo de coworking aos empreendedores do setor imobiliário, com foco em lajes do
segmento corporativo de alto padrão.
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INTRODUÇÃO
O termo coworking surgiu em 1999, quando foi utilizado pelo designer de games
norte-americano Bernard DeKoven para descrever o fenômeno que surgiu em
decorrência das novas tecnologias, na qual existia uma espécie de trabalho
colaborativo sem interesses ou competições nas interações entre as pessoas,
promovendo uma maior qualidade no resultado final da atividade desenvolvida.
Ao longo do tempo, os avanços tecnológicos foram promovendo maior
compartilhamento de informações. Isso facilitou o trabalho colaborativo em
contraponto ao tradicional ambiente corporativo, onde cada indivíduo ficava fechado
em sua baia, desenvolvendo suas próprias ideias para apresentação e discussão com os
demais colegas de trabalho apenas em um momento posterior. Dessa forma, as
organizações não possuíam grande dinamismo e competitividade, características que
foram sendo aprimoradas ao passo que o trabalho colaborativo foi avançando dentro
das organizações, sobretudo nas empresas de tecnologia.
Assim, apenas em 2005 o termo coworking tomou forma como referência ao
compartilhamento de espaços, quando Brad Neuberg criou uma espécie de escritório
colaborativo num loft em São Francisco, onde profissionais podiam trabalhar e
interagir ao longo do dia.
Atualmente, segundo o relatório da consultoria JLL (Espaços Compartilhados,
2018), os coworkings se enquadram como uma tipologia de espaço compartilhado que
permite uma interação entre os usuários, sejam eles pertencentes a uma mesma
organização ou não. Nesse sentido, a organização Coworking Brasil (2018) define tais
espaços como um ambiente em que experiências podem ser trocadas de forma
orgânica, permitindo o desenvolvimento mútuo de todos os envolvidos e suas
respectivas atividades profissionais.
O coworking é caracterizado como um ambiente de trabalho compartilhado, onde
profissionais de diversas áreas e empresas dividem uma mesma infraestrutura central,
que inclui internet, ar condicionado, áreas comuns, locais de alimentação, entre outros.
Além disso, o espaço também pode ser comunitário, promovendo a integração e a
troca de informações entre pessoas de organizações distintas.
Assim, percebe-se que a “interação” é o termo chave que diferencia os
coworkings de espaços compartilhados convencionais, requerendo uma análise mais
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aprofundada das mudanças no mercado de trabalho que vem induzindo a expansão
deste segmento ao redor do mundo, sobretudo no que tange ao desenvolvimento de
tecnologias no início do século XXI.
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2

JUSTIFICATIVA
O segmento de empreendimentos corporativos do mercado imobiliário brasileiro
passou por um período de retração em decorrência da crise econômica recente,
estabilizando-se no 2º semestre de 2017. A partir de 2018, este segmento apresenta
uma lenta recuperação imobiliária, com pontuais reduções de vacância. Concomitante
a esta depressão no segmento de espaços corporativos, verificou-se a rápida ascensão
do modelo de coworking no Brasil e no mundo. Estes espaços possuem características
tanto semelhantes quanto distintas do estilo corporativo tradicional, cabendo um olhar
crítico a seu respeito.
Os usuários de coworkings são principalmente caracterizados por empresários
autônomos, freelancers e pequenas e médias empresas, que necessitam de espaços
para desenvolver seus produtos e serviços. Este público geralmente é composto por
indivíduos relativamente novos no mercado de trabalho, que adentram nele com uma
postura diferente da tradicional. Verifica-se que esta geração prefere ambientes mais
abertos e colaborativos, favorecendo o compartilhamento de ideias e informações. Por
outro lado, o compartilhamento, no sentido físico da infraestrutura, pode proporcionar
uma diminuição nos custos para os usuários.
Num momento de lenta recuperação do segmento imobiliário corporativo e ampla
ascensão do modelo de coworkings, é interessante para o empreendedor entender qual
é – de modo claro e incisivo - o público aderente ao modelo coworking, bem como
seus anseios e necessidades no que tange ao formato do espaço.
Dispondo do presente estudo, o empreendedor poderá compreender quais são as
oportunidades que o segmento oferece, quais perfis atender e quais variações e
adaptações em relação às necessidades dos usuários são possíveis neste modelo.
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OBJETIVO
O presente estudo visa identificar as necessidades dos usuários do modelo de
coworking do segmento corporativo do mercado imobiliário de São Paulo. Para isto,
foi realizado um mapeamento dos principais perfis de públicos aderentes ao conceito
de espaço compartilhado, bem como de suas exigências, com o intuito de definir os
requisitos mínimos que atendem as demandas dos usuários de um ambiente
coworking.
Um modelo de classificação foi desenvolvido a partir de atributos de custos,
localização, interação com usuários, classe do edifício e administração do espaço. O
objetivo desse modelo é analisar o atendimento das necessidades mínimas dos
usuários nos edifícios visitados, que foi apresentado em um formato de ensaios para
avaliar a aplicabilidade da metodologia proposta.
Por fim, foi possível compreender quais são as motivações dos usuários ao
migrarem para coworkings e reconhecer quais atributos são mais relevantes para cada
perfil típico.
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METODOLOGIA
Para se elaborar uma análise de quais são as demandas dos usuários de coworking
e como os espaços que os atendem desempenham essa função, a estrutura de
organização foi dividida em 7 etapas: análise histórica, análise conceitual,
levantamento de anseios e necessidades dos usuários, apresentação dos resultados,
análise dos dados, ensaios e conclusão

4.1

ANÁLISE HISTÓRICA
A revisão bibliográfica, primeiramente, permeia o surgimento do coworking no
Brasil e no mundo. Serão abordados os motivadores para o surgimento deste conceito,
suas variações e o público-alvo de cada modelo.
A partir dos estudos realizados via literatura e análises mercadológicas já
existentes, como os relatórios periódicos divulgados pelas principais consultorias de
Real Estate do mercado, como JLL, CBRE, Cushman & Wakefield, além das
publicações do Núcleo de Real Estate da Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo (NRE-Poli), identificou-se relações entre o crescimento do segmento de
coworkings e tendências setoriais dos empreendimentos imobiliários.

4.2

ANÁLISE CONCEITUAL
A partir da análise histórica, foi entendido que havia carência em alguns
conceitos, e que os mesmos necessitavam de melhor detalhamento. Portanto,
desenvolveu-se uma fase intermediária, anterior ao levantamento de anseios e
necessidades dos usuários, para esse detalhamento.
Desse modo, foi possível estabelecer um alicerce mais consolidado sobre o
modelo de negócio e como isso se aplica à realidade do mercado imobiliário brasileiro,
para então prosseguir a elaboração de uma pesquisa de campo.

4.3

LEVANTAMENTO DE ANSEIOS E NECESSIDADES DOS USUÁRIOS
O levantamento realizado em campo se deu a partir de visitas a espaços de
coworking, com entrevistas a usuários e administradores do local. Buscou-se, nessas
entrevistas, entender as necessidades dos diferentes perfis de usuários, além de
compreender qual a visão do administrador a respeito dos ambientes compartilhados.
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Embora as pesquisas não visem atingir confiabilidade estatística aos conceitos
trabalhados, procurou-se alcançar o maior número de usuários possível.
Para tanto, foi veiculada uma pesquisa online em formato de formulário, que
dividiu os usuários em 5 diferentes perfis. Para cada perfil, foram levantadas
informações a respeito de suas demandas sobre localização, custos de ocupação,
facilidades oferecidas pelos administradores, classe do edifício e interação com
usuários.
Esses aspectos primários da pesquisa de campo foram selecionados para que
pudessem estratificar os assuntos abordados na análise dos resultados dessa pesquisa.
A atenção à estrutura da entrevista possibilita o desenvolvimento do próximo passo.
4.4

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Nessa etapa são apresentados os resultados da pesquisa de campo. Além disso,
também busca-se diferenciar o que foi reconhecido em campo do que foi obtido da
bibliografia utilizada.
Também foram feitas ressalvas em relação ao que foi previamente definido pelo
formulário de pesquisa, já que alguns aspectos podem não ser relevantes para o
resultado esperado.

4.5

ANÁLISE DOS DADOS
Durante a análise dos dados, as respostas obtidas embasaram a criação de
matrizes de classificação do espaço, para cada segmento de usuário. Foi possível,
portanto, entender quais são as principais demandas de cada perfil, quais delas são
comuns entre o público geral e como estes grupos enxergam o espaço para si. Além
disso, essas visitas a diferentes espaços motivaram a criação de ensaios para verificar a
adequação da matriz de classificação nos edifícios analisados.

4.6

ENSAIOS
Para a realização dos ensaios, a matriz de classificação proposta foi aplicada nos
edifícios visitados na etapa de coleta de informações em campo para levantamento dos
anseios e necessidades dos usuários. Esses ensaios possuem o objetivo de contrapor as
demandas dos usuários de acordo com a matriz de classificação com o que de fato é
oferecido por cada coworking. Desta forma, foi possível realizar uma análise crítica da
aplicabilidade da metodologia proposta neste estudo.
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4.7

CONCLUSÃO
Nessa etapa foram consideradas as devidas observações e ressalvas. O estudo foi,
então, concluído ressaltando seus principais pontos: compreensão do modelo de
negócio de coworking, segmentação do público-alvo e seus atributos de demanda e por
fim uma avaliação de como os espaços de fato atendem seu público de acordo com seu
perfil.
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5

ANÁLISE HISTÓRICA
Inicialmente, os espaços hoje denominados coworkings sequer possuíam esta
definição. Tratavam-se de ambientes comunitários, muitas vezes sem o viés
empresarial, configurando-se como espaços de convivência em que as pessoas
trabalhavam de forma mais descontraída, seja para aprimorar o desenvolvimento das
ideias promovido por um ambiente diferente, seja pelo próprio perfil do profissional.
O surgimento destes espaços foi resultado de diversas mudanças de cunho
tecnológico, econômico e, sobretudo, comportamental dos usuários, no que diz
respeito à interação com o espaço dos demais.

5.1

O SURGIMENTO DOS AMBIENTES DO ESTILO COWORKING
O espaço percursor da ideia de ambiente compartilhado foi o C-Base,
localizado em Berlim, que surgiu em 1995 como uma associação sem fins lucrativos
na qual pessoas com interesses semelhantes, principalmente em assuntos relacionados
à tecnologia, podiam se encontrar e trabalhar.
Em 1999, uma empresa de software cria o “42 West 24”, um espaço mais
agradável comparado aos escritórios convencionais de Nova Iorque, contando com
mesas flexíveis que possibilitavam o trabalho individual ou em equipe, representando
uma grande inovação no mercado.
Com o passar do tempo, diversos espaços comunitários ao redor do mundo foram
criados, diferindo no tipo de ambiente e interação entre usuários. Dentre eles,
destacam-se o Schraubenfabrik, em Viena, e o St. Oberholz, em Berlim. O primeiro
foi criado em 2002 com o intuito de reunir empreendedores, enquanto o outro era um
café aberto, criado em 2005, que oferecia internet grátis e permitia que os
frequentadores trabalhassem em seus laptops livremente, sem o viés de “parasitas de
wifi”, termo que denominava os usuários que ocupavam espaço em estabelecimentos
comerciais durante várias horas seguidas, apenas para utilizar o serviço de wifi
gratuito.
Em 2006 surge o primeiro espaço autodenominado de coworking, o Hat Factory
em São Francisco, sendo Brad Neuberg um dos cofundadores. Com a abertura do Hat
Factory, os espaços compartilhados se tornam conhecidos na mídia e começam a se
espalhar pelo mundo, com maior concentração nos EUA. Na Europa, o primeiro
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espaço definido como coworking surge em 2006 com o nome Betahaus na Alemanha,
atingindo a marca dos 200 usuários no mesmo ano.
Ao longo dos anos posteriores, os espaços foram se multiplicando, tornando-se
uma nova tendência nas grandes corporações em 2011, quando as empresas
começaram a criar seus próprios coworkings como uma forma de melhorar o ambiente
de trabalho para seus funcionários. Neste mesmo ano, mais de 700 espaços foram
abertos no mundo (Deskmag, 2011).
Enquanto a mobilidade urbana em grandes cidades configura-se como um entrave
às ágeis relações da atualidade e à qualidade de vida das pessoas, locais de trabalho
pulverizados surgem como uma alternativa viável. Segundo Spinuzzi (2012, p.4, apud
Dixon & Ross, 2011, p.6), “a cidade se tornará mais permeável, marcada por uma
série de lugares para trabalhar”. Mesmo grandes empresas já notam que a
descentralização pode trazer benefícios.
No Reino Unido, estimativas do The Guardian apontam que mais de 3,7
milhões de pessoas levam além de 2 horas de transporte para chegar ao trabalho. Na
vanguarda do movimento, em 2011, a BBC transferiu suas operações do centro de
Londres para os subúrbios da região metropolitana de Manchester, onde, dentre
diversos aspectos, a mobilidade urbana é favorecida. Ao mesmo tempo, verifica-se o
surgimento de coworkings em regiões afastadas dos grandes centros neste país,
sobretudo ao redor de universidades. Estes locais compartilhados surgem como ponto
de encontro para freelancers e novas empresas, como nas cidades de Chester, Brighton
e Maidenhead.
Enquanto os trabalhadores autônomos e startups se aproveitam da flexibilidade e
dos avanços em computação na nuvem, cobertura de internet, laptops e celulares,
empresas mais tradicionais buscam se ajustar a esta nova concepção de trabalho.
Segundo a consultoria Accenture (2015), 42% das companhias esperam que a
colaboração entre empreendedores seja capaz de desenvolver e acelerar inovações
disruptivas. De acordo com a publicação da consultoria JLL (A new era of coworking,
2015), 3 a cada 4 empresas planejam melhorar a experiência dos colaboradores no
local de trabalho nos próximos 3 anos.
Atualmente, segundo publicação da consultoria JLL (Espaços compartilhados,
2018) existem mais de 13 mil coworkings no mundo, sendo o IWG e a WeWork os
principais administradores de espaços, ofertando seus serviços em mais de 900
localidades. Espera-se que o ano de 2018 termine com 1,7 milhões de indivíduos
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trabalhando nestes espaços, segundo dados da Deskmag, revista online especializada
no setor.
De acordo com estatísticas do Google, o tema Coworking nunca esteve tão
popular: o índice de popularidade da pesquisa sobre o tema é medido de 0 a 100, onde
se desenvolve um número índice de base 100, valor que representa o pico histórico de
popularidade histórica desde janeiro de 2004. A cada mês, o assunto quebra sua marca
histórica ou chega próximo dela (Gráfico 1).
Gráfico 1: Índice de Popularidade do tema coworking.
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Fonte: Google Trends, 2018.

É válido mencionar que, ponderando pela quantidade de usuários, o Brasil figurase entre os três maiores interessados no tema, atrás apenas da Espanha e da Ilha de
Santa Helena. Atrás do Brasil, estão França e Itália, respectivamente. No Gráfico 2, a
intensidade da cor indica o nível de interesse acerca do termo coworking.
Gráfico 2: Países com maior número de pesquisas por usuário sobre coworking.

Fonte: Google Trends, 2018.
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5.1.1 Coworking no Brasil
No Brasil, os ambientes no estilo coworking começaram a ser implantados em
meados de 2007. Segundo uma publicação do site Deskwanted (Global Coworking
Census: 2013), em 2013, o número de espaços de coworking no Brasil representava
2,8% do número de espaços ao redor do mundo e, em 2017, com base em publicação
da revista online especializada no setor Deskmag (First results of the 2017 Global
Coworking Survey), esse número cresceu para 3,3%, mostrando uma grande adesão da
população a esse tipo de ambiente corporativo.
Além disso, mudanças de caráter jurídico no país promoveram indiretamente o
surgimento dos primeiros ambientes de coworking. Em 2008, o governo criou, a partir
da Lei Complementar 128/08 – Art. 18-A, o Microempreendedor Individual (MEI),
caracterizado como o empresário individual, a que se refere o art. 966 da Lei nº
10,406, 10 de janeiro de 2002, do Código Civil. Essa medida visou captar
profissionais autônomos, microempresários e, principalmente, trabalhadores informais
e regularizá-los dentro de uma política com tributação reduzida, atraindo esse público
e estimulando a sua regularização.
Para se tornar MEI, é necessário estar de acordo com as seguintes condições: i)
limite de renda anual de R$ 3.000,00 (três mil reais) multiplicados pelo número de
meses compreendidos entre a adesão e o final do respectivo ano-calendário; ii) limite
de apenas um funcionário contratado, que pode receber somente um salário mínimo ou
piso da categoria, qual for maior; iii) apenas de ocupações constantes na Lei
Complementar nº 123, de 2006, art. 18-A, § 1º e § 7º, inciso III podem ser exercidas; e
iv) não participação em outra empresa como titular, sócio ou administrador. Com o
tempo, apenas a primeira condição foi sendo ajustada para se adequar aos ganhos
dessa parcela populacional, de modo que, em 2018, o limite anual passou a ser de R$
6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) multiplicados pelo número de meses
entre a adesão e o fim do ano-calendário vigente.
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Com o surgimento do MEI, houve a primeira grande onda de demanda dos
ambientes de coworking. Principalmente representados por profissionais autônomos,
surgiu uma grande procura por ambientes mais profissionais, com infraestrutura,
custos acessíveis e compartilhamento de informações entre profissionais (networking).
Essa população procurava profissionalizar o ambiente de trabalho, migrando, em
grande parte, de home-offices ou ambientes informais, como cafeterias e/ou padarias.
A segunda grande onda ocorreu em meados de 2015 decorrente da crise econômica e
imobiliária no Brasil, intensificada neste ano, pequenas e médias empresas buscaram
reduzir o custo imobiliário de locação, encontrando no coworking uma solução eficaz
para contornar esse cenário, além de promover ambientes de troca de informações,
inovação e criatividade (brainstorming). O crescimento de espaços compartilhados no
país é apresentado no Gráfico 3.
Gráfico 3: Número de espaços conhecidos de coworking no Brasil.

Fonte: Censo Coworking Brasil, 2017.

Segundo o Censo de 2017, o custo de operação médio de uma sala comercial
típica é de R$ 5.100/mês para cada 50 m² de área construída, enquanto, para a mesma
área, o custo de operação médio para uma sala de coworking seja de R$ 3.480/mês,
representando uma redução de mais de 47%, mostrando ser uma solução econômica
favorável para profissionais autônomos ou pequenas e média empresas, já que, embora
possuam recursos financeiros mais escassos, também têm a necessidade de exercer as
suas atividades em ambientes profissionais e equipados.
A maior parcela dos espaços de coworking no país estão concentrados nas regiões
Sudeste e Sul, representando, respectivamente, 61,12% e 20,37% de todos os espaços
de coworking conhecidos no país, segundo o Censo de 2017 (
Tabela 1). Isso mostra que os ambientes se desenvolvem majoritariamente nos
grandes polos econômicos do país.
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Tabela 1: Número de ambientes de coworking por cidades e regiões.

Análise por Estado
Estado
Acre
Amazonas
Roraima
Rondônia
Pará
Amapá
Tocantins
Mato Grosso
Goiás
Mato Grosso do
Sul
Distrito Federal
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
São Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Espírito Santo
Bahia
Piauí
Maranhão
Ceará
Rio Grande do
Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Total

Análise por Região

Nº
2
3
0
0
2
0
0
5
15

% do Total
0,25%
0,37%
0,00%
0,00%
0,25%
0,00%
0,00%
0,62%
1,86%

2

0,25%

20
69
40
55
336
78
67
11
19
2
7
25

2,48%
8,57%
4,97%
6,83%
41,74%
9,69%
8,32%
1,37%
2,36%
0,25%
0,87%
3,11%

6

0,75%

7
22
7
5

0,87%
2,73%
0,87%
0,62%

805

100%

Região

Nº

% do Total

Norte

7

0,87%

Centro-Oeste

42

5,22%

Sul

164

20,37%

Sudeste

492

61,12%

Nordeste

100

12,42%

Total

805

100%

Fonte: Censo Coworking Brasil, 2017.

Destaca-se também as cidades de Fortaleza, Recife e Brasília que, mesmo não
fazendo parte dessas regiões, se encontram entre as 10 cidades com mais ambientes
neste estilo, com 25, 21 e 20 espaços, respectivamente (Gráfico 4).
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Gráfico 4: Ranking de Estados e cidades com mais espaços de coworking

Fonte: Censo Coworking Brasil, 2017.

5.2

PÚBLICO-ALVO
Segundo a Global Coworking Survey da Deskmag (2013), o profissional padrão
destes ambientes é jovem e especializado. Cerca de 40% deles possui entre 26 e 35
anos e boa parte consiste em empresários, funcionários de pequenas empresas e
profissionais liberais. Segundo este mesmo estudo, em 2017,45% dos entrevistados
costumava trabalhar em casa antes de aderir aos espaços de coworking e 10% são
oriundos de outros espaços semelhantes (Gráfico 5).
Gráfico 5: Espaço de Trabalho anterior ao coworking atual.

13%

Outro espaço de coworking

10%

Em casa

6%

Escritórios tradicionais
26%

45%

Cafeterias

Outros

Fonte: Global Coworking Survey - Deskmag, 2017.

15

O coworking está sendo utilizado como uma forma de adequar-se ao dinamismo
do mercado atual, que inclui uma visão estratégica acerca da colaboração,
flexibilidade, fragmentação do trabalho, eficiência, atração e retenção de talentos. No
Reino Unido, na última década, registrou-se crescimento de 14% na quantidade de
trabalhadores freelancers (autônomos), segundo dados da categoria. Por outro lado, de
acordo com o Enterprise Research Centre (2016), o país registra o maior número de
pequenos negócios com crescimento acelerado (superior a 20% anual) desde a bolha
“ponto com” dos anos 2000.
Startups encontram no sistema de coworking, uma forma de reduzir custos e
acelerar processos. Em boa parte dos ambientes, os contratos de aluguel corporativo
convencionais são substituídos por assinaturas personalizadas para utilização do
espaço. São oferecidos espaços compartilhados ou individuais, pelos períodos
desejados, com toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento do trabalho.
Para o proprietário da startup, isto significa não ter de arcar com custos de mobília,
rede de internet, luz ou contratos de longa duração, ao mesmo tempo que proporciona
para seus colaboradores e para si conexões empresariais importantes para o
desenvolvimento de sua companhia.
Trabalhadores em “formatos alternativos” – temporários, freelancers, sem
contrato definido – demandam menor estrutura física e mais flexibilidade. A
participação deles no mercado de trabalho total obteve crescimento de 5,1% em
apenas dez anos (Gráfico 6), atribuído ao surgimento de plataformas online que
facilitam atividades de venda e serviços e à flexibilização do trabalho. Denominados
de “Lone Eagles” – falcões solitários em tradução literal – são trabalhadores
qualificados que podem viver e trabalhar em qualquer lugar, basicamente em função
dos avanços nas tecnologias da informação (Young, 1997).
Estima-se que nos Estados Unidos, de 2005 para 2015, 94 % do crescimento
líquido de emprego se deu nos formatos alternativos (Katz, 2015). Vagas com vínculos
empregatícios tradicionais, que em 2005 ocupavam 125,4 milhões de trabalhadores,
ocupariam mais 400 mil (0,4%) dez anos depois. Os empregos alternativos, por outro
lado, cresceram de 15,0 para 23,6 milhões (57,2% de alta) neste mesmo período.
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Gráfico 6: Regimes de Trabalho Alternativos.
18%

15,80%

13%

10%

10,70%

1995

2005

8%
3%
-2%

2015

Fonte: Rand-Princeton Contigent Worker Survey, Katz and Krueger, 2016.

A explicação clássica de Coase (1937) sobre a existência das empresas baseia-se
na minimização dos custos de transação, em comparação com transações realizadas
entre pessoas. A tecnologia, nesta linha de análise, possibilita a terceirização de tarefas
e o monitoramento das atividades com maior agilidade. Sobretudo, nas atividades
meio da companhia, é possível adquirir maior índice de eficiência e redução de custos.
Os resultados da Global Coworking Survey (Deskmag, 2017) trazem dados
adversos que, se bem compreendidos, ajudam a traçar o perfil do usuário de um
coworking e suas necessidades. A principal razão para se escolher o coworking,
segundo o estudo, é a atmosfera social e cativante gerada no local (59%). Em segundo
e terceiro lugar, estão a interação com outras pessoas (56%) e a comunidade gerada
(55%) pelos ocupantes.
Analisando o arranjo de trabalho de cada indivíduo (
Gráfico 7), constatou-se que 51% deles realizam atividades por conta própria,
mesmo que apenas 37% deles tenha preferência por este formato de trabalho.
Gráfico 7: Formato de trabalho dos membros de coworking vs suas preferências.
2%
24%
15%
7%

1%
19%

Não respondeu

31%

Em equipes fixas e permanentes

12%

51%

Em equipes pouco mutáveis
Em equipes frequentemente mutáveis

37%
Por conta própria

Arranjo atual

Preferência

Fonte: Global Coworking Survey - Deskmag, 2017.
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Pode-se concluir por meio destes indicadores que, embora a maioria dos usuários
do coworking trabalhe por conta própria, a maior parte deles deseja integrar-se em
grupos maiores. Segundo Moriset (2014, p.5, apud Howells, 2012, p.1003-1020), a
onipresença da conectividade pode levar ao aumento da solidão, sobretudo nas
atividades englobadas da “revolução criativa” da atualidade.
De forma simplificada, “empregados nômades”, trabalhadores autônomos e
pequenas empresas necessitam de locais estruturados, mais organizados que ambientes
públicos, mas que não proporcionem a solidão do trabalho home-office. Nesta linha de
raciocínio, a “Teoria do Terceiro Lugar” (Oldenburg, 1989) pode ser aplicada aos
coworkings.
Cunhado pelo sociólogo americano Ray Oldenburg, o “terceiro lugar” descreve
locais fora do escritório ou dos lares, nos quais os indivíduos socializam-se com base
no diálogo. Neles, não costuma haver ostentação ou barreiras sociais e seus integrantes
sentem-se como parte de um grupo coeso. O termo é utilizado para descrever
cafeterias, praças, bibliotecas públicas ou até mesmo barbearias.
5.2.1 Flexibilização do modo de trabalho
Segundo a Esdip, um coworking instalado em Berlim, um dos principais
motivadores para um profissional pagar para trabalhar em um espaço compartilhado
são as conexões que ele pode ter com as outras pessoas.
Nesse sentido, tal movimento também pode ser incentivado por grandes
empresas, que possuem funcionários com características distintas entre si,
promovendo a integração dos empregados e novos pontos de vista para solucionar
problemas, gerando um aumento na produtividade. Este fato se explica pela
eliminação da hierarquia existente entre diferentes áreas da empresa e a abertura dos
espaços, garantindo um maior fluxo de compartilhamento de ideias e criatividade ao
longo do dia.
Um ponto importante a se considerar é que o networking envolvido em um
coworking não ocorre durante todas as horas do dia. Geralmente a interação ocorre em
pequenas pausas para um lanche ou café e, depois de realizada, o contato torna-se mais
intenso, de forma a produzir resultados concretos nas atividades desenvolvidas pelos
usuários dos espaços.
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De acordo com Krishnan (2017), um dos maiores desafios das grandes empresas é
motivar seus funcionários para que os mesmos gostem de seu trabalho, sendo esta
questão intimamente ligada ao ambiente do escritório. Logo, o espaço deve ser
planejado para atender aos anseios dos usuários e, sobretudo, promover interações,
caso contrário o objetivo principal da ideia de coworking não se concretiza.
Segundo o artigo da consultoria JLL, “O Futuro do Trabalho” (2017) outro fator
que promove a mudança no arranjo dos espaços corporativos é a questão cultural dos
indivíduos que vem entrando mercado de trabalho nos últimos anos, sobretudo os
millennials, que prezam por valores diferentes das gerações passadas no que tange ao
equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, valorizando uma maior qualidade de vida no
presente ao invés de trabalhar incessantemente e, muitas vezes em trabalhos
desestimulantes, para garantir uma aposentadoria.
Desde o surgimento dos primeiros espaços de coworking, percebe-se um
movimento crescente de empresas que adotam regimes de trabalho flexível, de acordo
com a publicação “O Futuro do Trabalho” (2017) da consultoria JLL, 44% dos
ambientes de trabalho estão em processo de mudanças com a adoção de regimes de
trabalho flexíveis. Dessa forma, a partir do momento que há uma flexibilização por
parte da empresa em relação ao modo de trabalho, cada funcionário pode ajustar sua
rotina para garantir seu bem-estar, tendo como contrapartida uma expectativa de maior
produtividade.
Assim, tal flexibilização elimina a necessidade de mesas pré-determinadas para
cada trabalhador, permitindo inclusive a escolha do local mais confortável para o
desenvolvimento das atividades, seja uma mesa individual, compartilhada, ou até
mesmo um sofá, além da possibilidade de trabalhar remotamente. Com isso, os
espaços compartilhados se mostram como uma alternativa que otimiza a área útil da
laje e que, consequentemente, podem promover a diminuição dos custos operacionais.
Nesse sentido, quando se escolhe um espaço de coworking administrado por
terceiros, existe uma vantagem ainda maior em relação a tais custos, dado que não será
necessário alocar uma equipe própria para a gestão e manutenção do espaço,
permitindo à empresa a alocação de mais tempo e recursos em seu core business,
enquanto o terceiro faz a gestão das facilities e questões burocráticas relativas ao
espaço. Neste caso, segundo o artigo “Compartilhamento de espaços” (2017)
publicado na revista Buildings, é possível obter uma redução de até 30% no modelo
coworking em relação à uma locação de espaço típico.
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5.2.2 Interação do usuário com o espaço
O principal desafio associado a um ambiente compartilhado é a atratividade do
espaço, uma vez que há uma quebra dos paradigmas relacionados ao espaço individual
de cada funcionário. Nesse sentido, a evolução das gerações torna esta tarefa mais
fácil, dado que existe uma maior abertura a novas ideias, apesar de existir um certo
conflito entre os usuários de diferentes faixas etárias, dado que os perfis
comportamentais são distintos.
No artigo “Smart Workplace para atender diversidade das gerações” (SAITO,
2017) publicado na Buildings, é apresentada uma classificação das gerações (Figura
1), além de um panorama dos respectivos perfis de comportamento (Figura 2).
Figura 1: Classificação das gerações por faixa etária.

Fonte: Buildings, 2017
Figura 2: Perfis de comportamento de cada geração

Fonte: Buildings, 2017
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Assim, dada a grande diversidade de comportamentos, percebe-se que é de
extrema importância a identificação correta dos públicos que irão frequentar o
ambiente, pois as necessidades são diferentes e representam um ponto crucial para a
atratividade e o bom funcionamento de um coworking.
De acordo com a International WELL Building Institute (IWBI), o maior custo de
uma organização é com o pagamento de salários e benefícios (
Gráfico 8).
Gráfico 8: Despesas em uma empresa
9%

1%

Salários e benefícios
Aluguel e operação
Energia

90%

Fonte: International WELL Building Institute, 2017

Assim, percebe-se que há um grande investimento em pessoas, logo, um ambiente
que proporcione uma alta produtividade dos usuários é um dos fatores que determina o
nível de eficiência atingido por uma empresa.
Ainda de acordo com o IWBI, um espaço deve ser pensado para atender 7
grandes aspectos, com o intuito de promover a melhor qualidade possível aos seus
usuários:
•

Ar: qualidade do ar interno

•

Água: disponibilidade e qualidade da água

•

Nutrição: disponibilidade e qualidade da alimentação

•

Iluminação: qualidade dos sistemas de iluminação e luz natural

•

Ginástica: integração de exercícios e ginástica no dia a dia

•

Conforto: ambiente produtivo e confortável nos aspectos térmico,
acústico, ergonômico, olfativo e acessivo

•

Mente: saúde cognitiva e emocional

21

Nesse sentido é possível identificar várias necessidades que os usuários podem
procurar em edifícios corporativos, independentemente se esses usuários são
tradicionais ou do modelo de coworking. Por exemplo, um bicicletário e vestiário no
subsolo podem representar uma maior atratividade para o empreendimento.
É interessante apresentar como referência alguns edifícios de São Paulo que
possuem público de coworking e corporativo tradicional (Gráficos 9 e 10).
Gráfico 9: Atuação dos inquilinos – Edifício Vista Faria Lima

Fonte: Buildings em 29/06/18
Gráfico 10: Atuação dos inquilinos – Edifício Corporate Square Faria Lima

Fonte: Buildings em 29/06/18
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5.3

MERCADO IMOBILIÁRIO CORPORATIVO EM SÃO PAULO
Baseado no recente estudo “São Paulo’s Office Market: Scenario For The Next
Years” (Alencar, Lima e Monetti, 2017) desenvolveu-se, nesse tópico, um resumo
do panorama do Real Estate Corporativo em São Paulo.
Para se entender a situação em que se encontra o mercado de empreendimentos
de base imobiliária no segmento corporativo em São Paulo, observa-se sua evolução
histórica. Apropriando-se do último ciclo, ainda não concluído, podemos começar a
análise a partir de 2004.
Nesse momento identificou-se o início de uma fase de expansão do Real Estate
em Escritórios para locação. Ou seja, uma situação em que há um equilíbrio entre
valor do imóvel e a sua capacidade de geração de renda, resultando em um maior
interesse de investidores. Essa fase foi concluída em 2012, momento em que ainda
se observava uma baixa taxa de vacância (de 3% a 6% no período), considerando-se
empreendimentos de alto padrão em São Paulo. Esse momento pode ser observado
no Gráfico 11 a seguir, de acordo com os dados da Buildings, para essa linha de
empreendimentos em uma região nobre da cidade.
Gráfico 11: Ocupação Histórica – Faria Lima e Itaim Bibi (AAA, AA, A)

Fonte: Buildings em 29/06/18
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Como observado no Gráfico 12, no início de 2013 a taxa SELIC já chegava ao
valor mais baixo dos últimos anos. De 2013 a 2014 identifica-se um crescimento
acentuado do PIB e SELIC. Contudo, os empreendimentos prontos não foram
suficientes para atender a essa demanda. A partir de 2014 o ritmo de crescimento do
PIB só diminuiu. Assim, já se identificava um pessimismo sobre o crescimento e
avaliação do risco Brasil. A vacância passou para 30% na classe A de
empreendimentos em 2015, momento em que ainda se tinha um considerável volume
de novas entregas comparado ao espaço disponível.
Como Wheaton ressaltou em 1987 há um descompasso temporal entre a
vacância e alguns indicadores econômicos. A partir dos dados descritos acima pode-se
observar que, após a queda da SELIC e do desemprego, que alcançaram seus pontos
mais baixos já por volta de 2012/2013, houve o pico de vacância somente 2 anos
depois, em 2015.
Gráfico 12: Evolução histórica do PIB, SELIC e desemprego.
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Fonte: BACEN e IBGE

Ainda de acordo com o artigo “São Paulo’s Office Market: Scenario For The
Next Years”, acredita-se que São Paulo encontrava-se em momento de recessão do
mercado de edifícios corporativos no segmento de alto padrão até meados de 2017.
Dentro do ciclo do mercado imobiliário se identifica uma sucessão de fases (Figura
3). Para exemplificar, de 2004 a 2012 houve a fase expansão seguida da fase de
excesso de oferta de 2012 a 2015, explicadas anteriormente. Posteriormente temos a
fase de recessão de 2015 a 2016, que precede a fase de reocupação (atualmente se
identifica uma pequena recuperação) de 2016 a 2019 e por fim se inicia o ciclo
novamente com a fase de expansão de 2019 a 2020.
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Figura 3: fases do ciclo do mercado imobiliário.

Expansão

Excesso
de Oferta

Reocupação

Recessão

Fonte: São Paulo’s office market: scenario for the next years, 2015

Os comportamentos do final do ciclo descritos acima foram estimados no artigo
“São Paulo’s Office Market: Scenario For The Next Years” através do
desenvolvimento de um modelo de previsão (método Monte Carlo) e parte da
premissa do cenário mais provável para economia nesses próximos anos até 2022. O
estudo ainda faz uma ressalva sobre as previsões, pois a partir do momento que o
mercado identifica esses movimentos é possível que ele apresente uma reação de já
promover o desenvolvimento de novos estoques, o que mudaria o balanço de
ocupação dos espaços disponíveis e por consequência poderia redefinir as
expectativas descritas.
Essa ressalva pode ser observada no Gráfico 13, por exemplo. Seria
interessante avaliar se a queda do preço de aluguel para empreendimentos de alto
padrão na região nobre de São Paulo a partir de 2012 realmente decorreu do forte
desequilíbrio entre novas entregas e absorção líquida, ou se seria apenas um dos
fatores, dentre outros de ordem econômica, que colaboraram para desenvoltura
posterior.
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Gráfico 13: Ocupação Histórica – Faria Lima e Itaim Bibi (AAA, AA, A)

Fonte: Buildings em 29/06/18

5.3.1 O mercado de escritórios no período recente
Neste tópico será abordada uma análise mais aprofundada do mercado imobiliário
corporativo da cidade de São Paulo, no período que engloba o ano de 2017 e início de
2018.
Segundo o artigo “Perspectivas para 2018”, publicado na Revista Buildings, ainda
sob os efeitos da crise econômica e altas taxas de vacância, os empreendedores
adotaram estratégias que incluíram maior flexibilidade nas negociações e preços dos
espaços no ano de 2017. Assim, intensificou-se o movimento “flight to quality”, ou
seja, empresas em boas condições financeiras identificaram oportunidades para
locarem espaços de maior qualidade por preço equivalente ao que pagam atualmente,
além de empresas que aumentaram a quantidade de m² ocupados, antecipando um
movimento de crescimento e aproveitando os melhores preços.
No Gráfico 14 é apresentada a relação entre as transações mais recorrentes em
escritórios corporativos de acordo com os 2 movimentos citados anteriormente no ano
de 2017 e no 1º trimestre de 2018.
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Gráfico 14: Mudanças de classe de edifícios e expansão de escritórios em São Paulo
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65%
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Fonte: Buildings, Diário Comércio Indústria & Serviços, 2018.

Dessa forma, percebe-se que o setor apresenta uma maior movimentação no
período recente, o que pode indicar uma tendência de início da recuperação do
mercado, dependendo dos rumos da economia do país.
Analisando as transações de destaque publicadas na Revista Buildings no período
recente, pode-se perceber que as ocupações por empresas que oferecem os serviços de
coworking vem surgindo de forma consistente nos edifícios corporativos de alto
padrão, figurando entre as 10 maiores transações de alguns trimestres, conforme
apresentado na Tabela 2.
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Tabela 2: Principais transações de empresas de coworking

Metragem
Ocupada (m²)

Empresa

Edifício

Transação

10.275

WeWork

Vista Faria Lima/BFC

1º Tri 2017

2.649

Regus

Complexo JK - Bloco B

1º Tri 2017

4.069

WeWork

Complexo JK - Torre D

2º Tri 2017

22.161

WeWork

CENU/ BFC/ Torre Almirante/
Centro Empresarial Urca

3º Tri 2017

18.000

Cubo
Coworking Itaú

Vicente Pinzon

4º Tri 2017

16.987

WeWork

Prime Boulevard Consolação/
CENU-Torre Norte/ Visconde de
Pirajá

4º Tri 2017

6.896

WeWork

WTorre Morumbi - Ala B

1º Tri 2018

4.350

Regus

Ez Towers/ Praça Faria Lima/
Lagoa Corporate

1º Tri 2018

13.749

WeWork

Grande Ufficiale Evaristo
Comolatti / CorporateSeelinger

2º Tri 2018

4.720

Spaces Works

Passeio Corporate

2º Tri 2018

4.498

VIP Office

Parque Santos

3º Tri 2018

Fonte: Buildings, 2017 e 2018.

Analisando-se a representatividade dos espaços ocupados pelos coworkings no
ranking das 10 maiores transações do trimestre divulgadas pela Revista Buildings,
percebe-se que as grandes administradoras de espaços como WeWork e Regus são
responsáveis pelas maiores movimentações no segmento de coworkings. Tal fato
apresenta-se em linha com a estratégia de crescimento destas empresas no país, dado o
aumento da demanda recente por espaços alternativos de trabalho.
Além disso, conforme observa-se na Tabela 3, a ocupação de edifícios pelas
empresas de coworking apresenta grande representatividade em alguns trimestres
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dentro das 10 maiores transações publicadas na Revista Buildings, demonstrando o
crescimento do setor ao longo de um período de retomada do mercado imobiliário
após a crise que abalou o setor nos últimos anos.
Tabela 3: Representatividade das transações no segmento coworking

Metragem
Ocupada

Total (m²)

Coworking (m²)

Coworking (%)

1º Tri 2017

47.862

12.924

27%

2º Tri 2017

67.547

4.069

6%

3º Tri 2017

52.703

22.161

42%

4º Tri 2017

101.697

34.987

34%

1º Tri 2018

57.665

11.246

20%

2º Tri 2018

224.891

18.469

8%

3º Tri 2018

38.981

4.498

12%

Fonte: Buildings, 2017 e 2018.
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6

ANÁLISE CONCEITUAL
Ao se discutir coworking em edifícios corporativos para locação (ECL), é
importante entender a diferença entre as classificações dos edifícios. De acordo com a
classificação de ECLs, diferentes edifícios são adequados para diferentes tipos de
usuários.
Com isso, os próximos itens procuram descrever mais detalhadamente as
classificações dos ECL, além de entender melhor se há um segmento de coworking em
foco nesse contexto.

6.1

CLASSIFICAÇÕES DE EDIFÍCIOS
Em um primeiro momento, é importante entender que há diversos métodos de
classificação de edifícios. Um dos sistemas de referência em cadastramento de
edifícios no Brasil é o Buildings, o qual será adotado como exemplo para explicar as
diferenças de classificações entre os ECL. Esse sistema classifica os empreendimentos
através de uma simplificação do método de classificação desenvolvido pelo NRE-Poli.
A metodologia desenvolvida em 2004 pelo Núcleo de Real Estate da Poli envolve
uma análise a partir de uma matriz de atributos. São definidos 18 grupos de atributos,
totalizando 338 itens analisados. Os itens avaliados são agrupados por sistemas do
edifício (elevadores, sistema de iluminação, sistema de ar-condicionado) e até mesmo
pelo melhor uso de elementos projetuais (eficiência de projeto, fachada, tratamento
acústico).
O banco de dados com edifícios corporativos classificados pelo sistema Buildings
é alimentado por informações fornecidas pelos proprietários dos espaços. Essa
classificação normalmente submete resultados “A” para os níveis mais altos, “B” para
os intermediários e “C” para os mais baixos. Conforme a metodologia de cada sistema,
esses níveis podem sofrer variações. A que é usada pelo Buildings segmenta sua
amostra nas seguintes classes em ordem decrescente de graduação: AAA, AA, A, BB,
B e C.
Contudo, apesar das variações, pode-se inferir que todos possuem um objetivo em
comum: ponderar atributos que possam medir a capacidade do edifício de atender às
necessidades mais sofisticadas do usuário quanto aos sistemas do edifício.
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Considerando essas explicações sobre como é feita a classificação dos
empreendimentos, é importante considerar que essa metodologia pode não definir
exatamente as demandas dos usuários de coworking. Esse sistema de classificação
distingue empreendimentos, entre outros atributos, pelo tamanho da laje. Dessa forma,
um limite de 1.500 𝑚2 pode distinguir dois edifícios muito semelhantes, um AA com
1.400 𝑚2 e um AAA com 1.600 𝑚2 de laje.
Do ponto de vista do coworking, essas segmentações muito detalhadas podem não
representar o interesse de uma empresa que procura lajes para implementação do novo
uso. Diversos grupos de atributos, como sistemas de gás combustível, segurança
patrimonial e sistema de detecção e combate a incêndio, dentre outros, embora possam
distinguir empreendimentos, não seriam relevantes na adequação de lajes para o estilo
compartilhado. Portanto, não existe um padrão mínimo de empreendimentos para a
readequação de lajes para o coworking, embora padrões mais altos apresentem
empreendimentos com maior adaptabilidade.
A Tabela 4 apresenta exemplos de ocupação no modelo coworking em São Paulo
com diferentes tipos de classes de edifícios de acordo com o banco de dados da
Buildings.
Tabela 4: Exemplos de edifícios com ocupação no modelo coworking

Fonte: Buildings, 2018
Contudo, ainda é possível reconhecer uma forte relação entre esse tipo de
classificação e a ocupação de coworkings em São Paulo. De acordo com o banco de
dados da Buildings, foi possível observar como os principais coworkings da cidade de
São Paulo se distribuem (Gráfico 15).
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Gráfico 15: Classe dos edifícios com coworking (proporção sobre a área ocupada)
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Fonte: Buildings, 2018.

É visível que a maior parte (cerca de 68%) da área ocupada por esses coworkings
se refere a edifícios de alto padrão (AAA, AA e A). Para essa análise foram
selecionados todos os edifícios em São Paulo ocupados pela Regus, Spaces Works e
WeWork. De acordo com o banco de dados da Buildings em novembro de 2018, esse
grupo de administradores está presente em 46 edifícios, cerca 918 mil m2, dos quais
137 mil m2 são de uso no modelo coworking.
6.2

TIPOLOGIAS DE COWORKING
O modelo de coworking pode ser desenvolvido em 2 estruturas do ponto de vista
do empreendedor que é proprietário de um edifício corporativo. No primeiro, as lajes
seriam

locadas

para

empresas

especializadas

em

ambientes

corporativos

compartilhados, enquanto no segundo, seriam locadas diretamente para o público
desses espaços.
A locação para empresas especializadas, sob o ponto de vista do empreendedor, a
locação tradicional seria mantida. As lajes seriam locadas por empresas especializadas
em espaços corporativos compartilhados. Essas empresas, então, seriam as
responsáveis por toda a administração do espaço de coworking e pela prospecção de
contratos de locação para o público desses espaços.
Nesse cenário, a vacância ou ocupação do empreendimento seria caracterizado
pela locação das lajes para as empresas especializadas em ambientes corporativos. O
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empreendedor não teria qualquer alteração no seu modelo de negócios, mas poderiam
ser necessárias alterações nos ambientes comuns do edifício, como recepção,
elevadores, estacionamentos, entre outros, além de possíveis adaptações nos acessos e
fluxos de pessoas.
Na locação direta para os usuários de coworking não existiria uma empresa
intermediária no processo de locação. O empreendedor seria o responsável pela
operação das lajes de estilo compartilhado e, portanto, se encarregaria do serviço de
administração do espaço e elaboração de novas propostas de locações no modelo
coworking.
Qualquer uma dessas tipologias adotadas não influenciariam os usuários do ponto
de vista de custos. Esses custos basicamente dependem da estratégia comercial da
proposta de locação e administração dos espaços. Dessa forma, ao se adotar a primeira
ou a segunda tipologia de coworking, haverá uma mudança no contato do usuário com
seu locador, que poderia ser uma empresa especializada ou até mesmo o proprietário
do espaço.
Contudo é importante ressaltar que uma empresa especializada dedica seus
esforços a um modelo de negócio muito específico que é apenas administrar espaços
de coworking, portanto já possui um Know How e experiência nessa área. Um
empreendedor que é proprietário de uma laje precisaria concentrar esforços na
administração de um espaço de coworking que é muito diferente do seu modelo de
negócio habitual que geralmente se restringe a uma relação locador-locatário
tradicional.
Dessa forma, é possível que uma empresa especializada consiga se mostrar mais
competitiva em relação a custos para os usuários. Para isso se desenvolve o próximo
item para que seja entendido mais profundamente qual é o modelo de negócio e quais
são os custos envolvidos.
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6.3

MODELO DE NEGÓCIO
Os ambientes compartilhados adotam mecanismos diferenciados de modelo de
negócios quando comparados aos espaços corporativos tradicionais. Por possuir
diversos padrões de locações, que vão de salas exclusivas até passes para entrada em
diversos empreendimentos da mesma operadora, sem um espaço físico definitivo, o
modelo de gestão, por parte do administrador dos espaços de coworking, deve-se
adaptar às necessidades de um público flutuante e de grande volatilidade, com
diferentes perfis e necessidades.

6.3.1 Tempo de contrato
Tratando-se de um fornecimento de serviço, a lei do inquilinato não se aplica a
relação entre administrador do espaço e usuário do coworking. O mercado de
espaços compartilhados tende a se adequar as necessidades do público ocupante e,
por possuírem um público com mobilidade elevada e necessidade constante de
expansão do espaço, não delimita um tempo de contrato.
Para os grandes operadores de coworking, como a Regus e WeWork, a locação
dos espaços é feita, caso o local possua oferta, de maneira instantânea, em especial
para autônomos ou usuários sem salas definidas. Não existe um contrato de locação
firmado entre as partes, apenas o de prestação de serviço, incluso nos Termos e
Condições aceitos no cadastro da plataforma. Caso o usuário deseje encerrar seu
vínculo ao administrador, basta cancelá-lo na plataforma, quitando as suas dívidas
mensais, sem ter de permanecer por um período mínimo no espaço.
Existe, todavia, a relação entre o proprietário do imóvel e a administradora de
coworking. Essa relação não afeta a locação de terceiros (usuários de coworking),
porém ela segue um contrato típico de locação, enquadrando-se na lei do
inquilinato.
6.3.2 Aluguel a Valor de Mercado
Como descrito anteriormente, o valor do aluguel na verdade é caracterizado
como um custo de prestação de serviços, mas para simplificação analítica, será
interpretado como os custos decorrentes do uso do espaço.
Os valores de aluguel praticados no modelo de espaços compartilhados são
dinâmicos, variando conforme o número de cadeiras e mesas, salas fechadas ou
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ambientes compartilhados e serviços ofertados (impressão, número de telefone,
serviço postal) e balizados pela oferta, já que não seguem um contrato de locação
e, portanto, não travam o preço da locação.
Deve-se ressaltar que o custo do aluguel não está atrelado à metragem do
espaço alugado. Para definir o custo do aluguel, anteriormente ao processo de
locação, o locador indica quantas pessoas irão ser instaladas no local. Com esse
número, o administrador do espaço oferece as opções de salas disponíveis e seus
custos mensais de locação. Com isso, o custo de locação está relacionado ao
número de usuários do espaço, visto que podem existir salas no mesmo
empreendimento, com metragens diferentes, mas custos iguais pois comportam o
mesmo número de pessoas.
Existem também os custos de serviços ofertados. Apesar de existirem serviços
inclusos em qualquer pacote contratado, como limpeza, ar condicionado e internet,
também existem serviços ofertados pelo administrador que são cobrados a parte,
com cancelamento a qualquer momento. Dentre eles, destacam-se os pacotes de
impressão, número de telefone único e serviço postal e manuseamento de
encomendas.
Devido a essa variância significativa, tanto do valor do aluguel em si quanto
dos serviços ofertados (que seriam englobados em um custo mensal de locação do
espaço), o aluguel de espaços compartilhados flutua entre extremos muito
distantes. Portanto, para uma estimativa, baseou-se no Censo Coworking Brasil
2017 (Fonte: Coworking Brasil), cujo valor de locação para um espaço de
coworking é de R$ 3.480/mês para cada 50 m² de área locada.
6.3.3 Preços praticados
Os preços praticados nos diversos espaços de coworking são altamente flutuantes,
pois variam desde o empreendimento localizado até o número de mesas e cadeiras
alugadas. Exemplificando a cidade de São Paulo, os preços de aluguel de espaços
compartilhados praticados por algumas empresas administradoras estão citados na
tabela abaixo (Tabela 5).
Há 3 produtos notáveis oferecidos pelos espaços em geral: Hot Desk, Mesa
dedicada e Escritório Privativo. Hot desk consiste em uma mesa em espaço
compartilhado, onde o usuário não dispõe de posição fixa, sendo o cliente capaz de
utilizar de maneira rotativa qualquer estação de trabalho no local, conforme a
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disponibilidade. Nas mesas dedicadas, o cliente dispõe de uma posição fixa, num
ambiente aberto aos outros usuários. O conceito de Sala Privativa é utilizado
essencialmente por empresas, que buscam maior privacidade para o funcionamento de
sua companhia.
Para outras opções de espaços compartilhados, os valores devem ser tratados
diretamente com o operador do espaço e, portanto, não foram contabilizados na análise
abaixo. Para esses casos, as empresas avaliam desde a quantidade de membros até o
ramo de atividades da empresa, para tentar adequar os valores na sua realidade, mas
sem valores pré-fixados.
Tabela 5: Espaços de coworking de São Paulo, seus produtos e preços
Preço

Tipo

Espaço

Bairro

Hot desk

WeWork Nações Unidas

Vila Gertrudes

820

Mesa dedicada

WeWork Nações Unidas

Vila Gertrudes

700

Escritório Privativo

WeWork Nações Unidas

Vila Gertrudes

2.800

Hot desk

WeWork Faria Lima

Itaim Bibi

999

Escritório Privativo

WeWork Butantã

Pinheiros

1.920

Hot desk

WeWork Butantã

Pinheiros

900

Escritório Privativo

WeWork JK Iguatemi

Vila Nova
Conceição

1.850

Hot desk

WeWork JK Iguatemi

Vila Nova
Conceição

999

Hot desk

WeWork Atílio Innocenti

Itaim Bibi

950

Mesa dedicada

WeWork Atílio Innocenti

Itaim Bibi

1.600

Escritório Privativo

WeWork Atílio Innocenti

Itaim Bibi

1.800

Hot desk

WeWork Paulista 1374

Bela Vista

1.000

Mesa dedicada

WeWork Paulista 1374

Bela Vista

1.500

Escritório Privativo

WeWork Paulista 1374

Bela Vista

1.800

Hot desk

360 Coworking

Butantã

510

Hot desk (80 horas)

360 Coworking

Butantã

310

Escritório Privativo (3
posições)

Add Group Vila
Madalena

Vila Madalena

2.500

Mesa dedicada (2
posições)

9 Coworking

Mooca

459

Escritório Privativo (2
posições)

9 Coworking

Mooca

1.290

Hot desk

LocPrime Workplace

Tatuapé

390

Fonte: WeWork, Coworking Brasil.

(R$/mês)
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6.4

ESPAÇOS CONCEITUADOS
Segundo dados da Coworking Brasil, somente em 2017 o segmento de coworking
cresceu 118% no país. Este movimento é capitaneado por diversas empresas, pequenas
e grandes, brasileiras e internacionais.
A americana WeWork, fundada em 2010 em Nova York, iniciou suas atividades
no Brasil em 2017 na cidade de São Paulo. Segundo Lucas Mendes, gerente geral da
WeWork no país, “O Brasil é, hoje, o país de crescimento mais acelerado pela
WeWork no mundo.” Atualmente são 13 unidades espalhadas por São Paulo, Rio de
Janeiro e Belo Horizonte.
Em São Paulo, a WeWork possui 8 unidades dispostas nas grades centros
empresariais e em suas imediações. São 2 unidades na Avenida Paulista, 1 no bairro de
Higienópolis e as restantes no Itaim Bibi, Vila Olímpia, Brooklin e Vila Madalena.
Todas dispõem de amplas áreas comuns (Figura 4), com mesas compartilhadas e
ambientes casuais.
Figura 4: Área comum da unidade Paulista do WeWork.

Fonte: WeWork
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A Regus, empresa belga que surgiu em 1989, está presente em 900 cidades
distribuídas em 120 países, fornecendo serviços de escritório móveis ou virtuais, além
de planos de contingência para empresas. Entretanto, o segmento de coworking
oferecido pela empresa é algo mais recente e vem sendo promovido dos anos 2000 em
diante. No Brasil, a empresa vem crescendo no segmento e oferece 66 localizações de
coworking em 13 cidades espalhadas pelo país. O modelo inclui desde espaços
colaborativos (Figura 5) até salas reservadas para equipes de trabalho.
Figura 5: Regus JK Iguatemi Coworking

Fonte: Regus, 2018.
A paranaense Nex, que hoje possui uma unidade em Curitiba (Figura 6) e outra
no Rio de Janeiro, pretende até 2019 colocar em operação mais 22 unidades pelo país.
Figura 6: Mesas compartilhadas no Nex - Curitiba.

Fonte: Nex.
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No país, o coworking também se pulveriza através de pequenas empresas,
locando espaços que vão de grandes casas até pequenos edifícios. O coworking Casa
Vermelha (Figura 7), localizado próximo à estação Sumaré na cidade de São Paulo,
abriga desde 2015 diversos profissionais autônomos, empreendedores e pequenas
empresas. Ele conta com diversos serviços típicos do ramo, além de almoço para os
usuários. Esta unidade, embora pequena, foi a que recebeu maior número de
visualizações no site da organização Coworking Brasil em 2017.
Figura 7: Fachada do coworking Casa Vermelha.

Fonte: Casa Vermelha Coworking.
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7

LEVANTAMENTO DOS ANSEIOS E NECESSIDADES DOS USUÁRIOS
O presente estudo tem como principal intuito evidenciar as necessidades dos
usuários de coworking em edifícios corporativos. Para isso foram desenvolvidas
análises de informações obtidas em entrevistas com os usuários e administradores dos
espaços. Nessas entrevistas buscou-se formatar uma série de verificações para avaliar
qualitativamente a implantação destes espaços em empreendimentos corporativos e,
portanto, entender como eles podem atender as necessidades dos usuários.
Foram visitados 5 espaços de coworking na cidade de São Paulo, entre os meses
de agosto e outubro de 2018: Cubo Itaú (Alameda Vicente Pinzon, 54); 360
Coworking (Av. Afrânio Peixoto, 204); Wework Paulista (Av. Paulista, 1374);
Wework Faria Lima (Rua Professor Atílio Innocenti, 165); e Spaces Berrini (Rua Irmã
Gabriela, 51). Nestas visitas, foi possível conversar com os responsáveis pela
administração dos espaços 360 Coworking e Spaces Berrini. As outras 3 visitas foram
utilizadas para analisar os locais, as entrevistas e entrevistar usuários.
A pesquisa em questão não buscou conferir confiabilidade estatística ao estudo.
Ao invés disso, procurou-se captar a maior heterogeneidade de clientes possível, de
maneira a compreender a diversidade de exigências existente neste segmento. As
perguntas e o formato adotado encontram-se no anexo 1, no formato de questionário
virtual.
De maneira sistemática e padronizada, a pesquisa abordou os usuários sobre os
seguintes tópicos: ramo de trabalho, tamanho da empresa, idade, modos de locomoção
preferenciais e critérios para escolha do espaço.
Do ponto de vista do edifício, os usuários foram questionados a respeito das
seguintes questões: localização, modais de transporte que cobrem a região, sistemas
prediais presentes (inclui sistemas de ar-condicionado, energia, internet, entre outros),
tamanho e design do edifício, versatilidade para adaptações e isolamento acústico e
térmico.
Questionou-se, por último, aspectos inerentes à administração do espaço de
coworking como limpeza, segurança, recepção e manutenção. Nas entrevistas com os
administradores dos coworkings procurou trazer o contraponto em relação à visão do
cliente. Buscou-se entender a estratégia do empreendedor, sua visão sobre o negócio,
as adversidades enxergadas e as perspectivas existentes.
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7.1

ENTREVISTAS COM ADMINISTRADORES
Ambas as entrevistas foram realizadas no mês de outubro de 2018, com
agendamento prévio. Diferentemente do modelo massificado adotado com os usuários,
os administradores de coworking não foram entrevistados através de formulários
eletrônicos. Essa diferença se deu pelo dinamismo de cada empresa e o intuito desse
estudo de entender a estrutura de cada administrador e não necessariamente classificálos em grupos de necessidades. Essa diferença resultou numa exposição e análise
qualitativas. Todavia, as entrevistas basearam-se nos mesmos assuntos centrais
trabalhados com os usuários.

7.1.1 360 Coworking Butantã
Funcionando há pouco mais de um ano, o 360 Coworking Butantã opera na
Avenida Afrânio Peixoto, 204. Distando 100 metros da portaria 1 da Universidade de
São Paulo (USP) e 800 metros da estação Butantã do metrô, o coworking funciona
numa antiga e ampla residência (Figura 8).
Figura 8: Fachada do coworking 360

Fonte: 360 coworking.

Diferentemente dos outros locais visitados, esta unidade não faz parte de
nenhuma grande rede internacional e não conta com elevada sofisticação. A
proprietária do imóvel, além de administrar o coworking, também é sócia de uma
pequena empresa de tecnologia que funciona nos fundos da residência, a 360 Virtu.
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Seu público também difere daquele que frequenta grandes espaços. São menos de
30 clientes fixos, que vão desde tradutores freelancers e empresas de tecnologia
recentes, até alunos de mestrado e doutorado da USP, que encontram no local um
ambiente adequado para se concentrar e realizar sua pesquisa.
O espaço conta com mesas compartilhadas, salas privativas e de reunião,
ambientes para descontração e alimentação (Figura 9).
Figura 9: Estações de trabalho compartilhadas no 360

Fonte: Arquivo pessoal.

Segundo a funcionária entrevistada, a ideia de montar o negócio surgiu da
tendência verificada na cidade, aliada aos atributos que o local dispõe. Na entrevista,
ela ressaltou que o principal atributo do espaço é sua localização: distando apenas 800
metros da estação Butantã do metrô, o ambiente situa-se a 4,5 quilômetros da Avenida
Brigadeiro Faria Lima e 2,5 quilômetros da estação de trem Pinheiros.
A entrevistada frisou que o ambiente busca prover todas as necessidades comuns
dos clientes. Há espaços para foco e descontração (Figura 10), internet de alta
velocidade, tomadas para todas as estações de trabalho e uma recepcionista. Há ainda
vagas de garagem para clientes que porventura utilizem carros, motos ou bicicletas.
Segundo ela, não costumam haver reclamações em relação ao serviço e ao espaço.
Também foi citado que, quando os clientes encerram o contrato, os motivos não estão
relacionados ao coworking em si.
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Figura 10: Local de almoço e descontração

Fonte: Arquivo pessoal.

A estrutura simplificada e reduzida tem seu ponto positivo: os preços praticados
no local estão ligeiramente abaixo daqueles praticados por grandes redes. O custo para
utilizar o espaço, de maneira ilimitada durante o mês, chega a cerca de um terço do
cobrado em coworkings mais sofisticados.
Como esta visita ocorreu pelo início da manhã, havia poucos usuários do espaço
no local. Os usuários presentes estavam utilizando as salas privativas (Figura 11).
Portanto, para não causar um distúrbio nos usuários, optou-se por formulários online
ao invés de entrevistas pessoais.
Figura 11: Uma das salas privativas do coworking 360

Fonte: Arquivo pessoal.
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7.1.2 Spaces Berrini
A segunda entrevista com administradores de coworking ocorreu no Spaces
Berrini (Figura 12), edifício inaugurado há menos de 6 meses na Rua Irmã Gabriela,
51. Assim como na entrevista anterior, o grupo realizou uma caminhada no edifício
para conhecer as instalações e os diferenciais. Durante a caminhada, aspectos
interessantes do prédio foram fotografados e discutiu-se a respeito da empresa, do
público-alvo e suas exigências, da concorrência, entre outros aspectos.
Figura 12: Fachada do edifício Spaces Berrini

Fonte: Regus, 2018.

O grupo foi gentilmente recebido por uma colaboradora da empresa.
Primeiramente, ela resumiu a história e visão da empresa, disponibilizando também
um material publicitário e informativo. Embora a colaboradora não dispusesse de
informações relativas ao manejo de clientes, como estimativas de pessoas por m²,
áreas mínimas viáveis para implantação ou taxas de vacância verificadas, a funcionária
discorreu a respeito de diversas estratégias interessantes a respeito da administração de
espaços compartilhados.
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A colaboradora trabalha na Spaces, empresa do grupo IWG (International
Workplace Group) que no Brasil também opera a Regus. A empresa foi fundada em
Bruxelas, no ano de 1989, para sanar um problema de seu fundador: encontrar espaços
para trabalhar durante viagens executivas. Surgiu assim a Regus, companhia
administradora de ambientes corporativos que atenderia empresas que necessitassem
de uma base flexível de escritórios pelas cidades. A primeira unidade Regus no Brasil
iniciou suas operações em 1994, em São Paulo.
A IWG possui um portfólio de 6 marcas de coworking: Regus, Spaces, Nº18,
Openoffice, Basepoint e Signature. Cada uma destas marcas se destina a um público
diferente que necessita de espaços flexíveis para desenvolver suas atividades. O carrochefe da empresa, Regus, está voltado para o segmento corporativo tradicional. Seus
edifícios reúnem pequenas, médias e grandes empresas, além de profissionais liberais.
A marca Spaces iniciou suas operações no país neste ano, como forma de atender a
uma demanda crescente de startups, empreendedores e profissionais autônomos com
um viés menos formal. As marcas Nº18 e Signature se direcionam a segmentos
corporativos mais premium¸ enquanto a Openoffice compreende o segmento de baixo
custo. O Basepoint consiste numa combinação de centro comercial flexível com
escritórios.
Primeiramente, questionou-se sobre as diferenças entre a Regus e o Spaces como
estratégia da IWG. Segundo a colaboradora, ambas as empresas dispõem de
flexibilidade nos contratos e na estrutura do ambiente. Os contratos cobrem a
utilização mensal dos espaços e podem ser renovados continuamente, tendo menor
custo mensal conforme o prazo acordado de utilização aumenta. Ambos os locais são
procurados por profissionais autônomos, pequenas, médias e grandes empresas. De
acordo com a colaboradora, gigantes da tecnologia mundial já contrataram os serviços
da Regus em São Paulo, durante remanejamentos de equipes ou reformas do escritório
principal.
A diferença entre os segmentos, como já mencionado, decorre do público
atendido. Enquanto a Regus dispõe de mais ambientes individualizados onde impera a
formalidade do modelo corporativo, o Spaces conta com amplos ambientes sem
divisórias, acesso para animais de estimação, locais de descontração e até mesmo
pequenas festas. Por conta das individualidades do público do Spaces, a IWG procura
adaptar completamente seus edifícios: enquanto a Regus aluga prédios ou andares
deles, o Spaces somente se instala em edificações por completo. Segundo a
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colaboradora, a estratégia utilizada se baseia na busca pela individualização do
edifício, no alinhamento de expectativas entre os usuários e na união de pessoas com
perfis similares. Algumas excentricidades, como espaços para descanso com animais
de estimação (
Figura 13: Espaço “pet friendly” do Spaces Berrini), não encontrariam aderência
e aprovação em locais mais formais.
Figura 13: Espaço “pet friendly” do Spaces Berrini

Fonte: Arquivo pessoal.

Questionada a respeito de possíveis conflitos advindos de pessoas diferentes
utilizando os mesmos espaços, a colaboradora comentou a respeito da estratégia
utilizada pela IWG. No primeiro contato com um potencial usuário, a empresa realiza
uma entrevista preliminar. Esta entrevista busca garantir a satisfação do cliente, de
acordo com seu estilo e suas necessidades. Conforme o potencial cliente explicita o
porte da empresa, o perfil dos colaboradores, os períodos de uso e benefícios
esperados, a IWG traça para ele quais são as melhores alternativas. A partir de então,
cabe ao cliente aceitar ou recusar a proposta oferecida.
A colaboradora não se recorda de quaisquer conflitos entre usuários de
coworking. Segundo ela, os usuários já entram no espaço cientes da necessidade de se
conviver cordialmente. Há relatos de usuários que não se adaptam ao formato, embora
segundo ela sejam poucos já registrados.
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Em ordem decrescente de importância, a colaboradora lista os seguintes aspectos
para o sucesso de um coworking:
1. Internet estável de alta velocidade;
2. Localização e acesso a transportes;
3. Segurança do local (especialmente para funcionamento ininterrupto);
4. Copas bem servidas, com aparelhos funcionando e café sempre
disponível.
Quanto ao edifício, a colaboradora define que sua versatilidade é o ponto chave
para o funcionamento de um coworking. Os espaços do edifício devem estar aptos a
receber reformas continuamente, como forma de se adequar às necessidades dos
clientes e garantir um alto padrão de inovação. Foram mencionados alguns quesitos
que agregam flexibilidade e são indispensáveis para o projeto de uma laje ou prédio
para coworking:
1. Cabos de energia e internet localizados no piso, como forma de obter
acesso em qualquer ponto do ambiente;
2. Paredes internas em gesso acartonado, vidro ou madeira, para
remodelações rápidas;
3. Uso reduzido de forros e outras estruturas que dificultem manutenção e
remodelações (observar o teto da 4);
4. Sistemas prediais adaptados para suportar futuras reconfigurações,
sobretudo de tecnologia.
Figura 14: Ambiente compartilhado no formato hot-desk.

Fonte: Arquivo pessoal.
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Embora o surgimento de coworkings no Brasil ainda seja um fenômeno
relativamente recente, a colaboradora ressalta que a competição no setor é acirrada.
Sobretudo no segmento em que o Spaces atua, existe uma pluralidade de novos
negócios, com ideias inovadoras para captar o público mais jovem, tecnológico e
empreendedor.
Como forma de competir neste mercado, a Spaces apresenta em seus edifícios
alguns atrativos diferenciais. Todos os usuários podem utilizar bicicletas elétricas para
locomoverem-se durante o expediente ou entre os polos da Spaces de São Paulo.
Pensando naqueles usuários que não podem deixar seu animal de estimação em casa,
há espaços adaptados para animais. No topo do edifício, além de um amplo auditório
para desenvolvimento de palestras, há uma sala de ginástica, um espaço de descanso e
um projetor, para filmes e apresentações ao ar livre (5). A Spaces também oferece
continuamente palestras e aulas diversas, que abordam desde novas tecnologias e
ideias até aulas de yoga e alongamento. Nas segundas-feiras a empresa disponibiliza
café-da-manhã para os usuários, enquanto nas últimas quintas-feiras de cada mês há
um evento de confraternização.
Figura 15: Local para projeções ao ar livre.

Fonte: Arquivo pessoal.
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7.2

ENTREVISTAS COM USUÁRIOS
Os usuários de coworking foram entrevistados através de conversas e por meio de
uma pesquisa online. A pesquisa virtual contou com 32 entrevistados, de variados
hábitos, segmentos de trabalho e faixas de idade.

7.2.1 Cubo Itaú
A primeira entrevista com usuários ocorreu através de uma conversa informal, no
coworking Cubo Itaú (Figura 16), localizado na Alameda Vicente Pinzon, 54, no dia 7
de agosto de 2018, que viria a ser inaugurado oficialmente na semana seguinte. Os
integrantes do grupo foram convidados pelo empreendedor Gabriel Senra, CEO da
startup Linte, para visitar o local, conhecer os usuários e compartilhar sua visão, suas
necessidades e perspectivas acerca deste modelo de trabalho.
A startup de automatização jurídica, fundada em 2015, nasceu no seio do estilo
coworking. Em menos de 3 anos de existência, o atual endereço da empresa é o
terceiro ambiente escolhido por Gabriel. Neste período a empresa saltou de 4 para
quase 60 funcionários.
Figura 16: Estações de trabalho no Cubo Itaú..

Fonte: Arquivo pessoal.

49

Segundo o sócio fundador da Linte, a principal razão para escolha deste estilo de
formato de trabalho é a praticidade: “Não preciso me preocupar com contas de luz,
internet, aluguel ou reformas. Podemos nos focar somente no trabalho”. De acordo
com Gabriel, empresas de pequeno porte, sobretudo no ramo da tecnologia, necessitam
estar prontas para constantes mudanças.
Em sua lista de prioridades, depois da praticidade vem a questão de custos, de
contato com potenciais parceiros e clientes e a infraestrutura oferecida pelos
coworkings. No que diz respeito a custos, Gabriel faz uma ressalva. Segundo ele,
coworkings deixam de ser financeiramente vantajosos a partir de 40 funcionários, mas
continuam trazendo uma praticidade que justifica seu valor.
A Linte sempre esteve localizada em coworkings prestigiados de São Paulo, nas
regiões do Itaim Bibi e Vila Olímpia. Seu tamanho contrasta com seus vizinhos,
gigantes da tecnologia e do setor financeiro mundial. Gabriel não vê num futuro
próximo sua empresa fora de um ambiente semelhante. Para ele, a flexibilidade e as
oportunidades de negócios oferecidas não são substituídas por incentivos financeiros.
Por outro lado, a percepção do sócio fundador a respeito da preferência de seus
funcionários se confirmou durante a entrevista. Boa parte dos colaboradores da Linte
são ex-freelancers ou ex-funcionários de startups, acostumados à metodologia do
coworking, à rotina e ao ambiente.
Para estes, certos atributos do edifício eram essenciais para o ambiente de
trabalho: internet de alta velocidade, banheiros em quantidade adequada, localização
privilegiada, para transportes e segurança.
Os colaboradores da Linte e seu fundador não relataram grandes problemas a
respeito da convivência no local. Segundo eles, há respeito e seriedade por parte dos
usuários, de modo que é possível utilizar-se tanto os ambientes compartilhados como
privados de maneira semelhante.
7.2.2 Coworking do Butantã
A visita a este espaço ocorreu no início da manhã de uma segunda-feira. Embora
esta visita visasse conversar tanto com os administradores quanto com os usuários,
naquela manhã não havia usuários dispostos na área comum. Mesmo na sala de
descanso (Figura 17), onde a funcionária do espaço afirmou ser bastante utilizada no
início da manhã, não havia usuários disponíveis.
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Figura 17: Sala de descanso e criatividade

Fonte: Arquivo pessoal.

Os únicos clientes do coworking naquele momento utilizavam salas privativas.
Por pedido da colaboradora que conduziu a visita, os usuários não deveriam ser
interrompidos visto que estavam com a sala fechada.
A funcionária permitiu, no entanto, a interação com os clientes do coworking via
e-mails. Próximo a secretaria do espaço havia uma lista de cartões de visita dos atuais
e ex-usuários do 360 Coworking Butantã. Através dos e-mails contidos nos cartões,
foram enviados links com a pesquisa e pedidos de entrevista. Embora nenhum usuário
tenha se mostrado aberto para conversas marcadas, foi possível atingir cerca de 10
respostas por meio destas interações.
A lista para qual foram enviados os e-mails continha advogados, pesquisadores da
USP, arquitetos, contadores, tradutores e empreendedores em geral.
7.2.3 WeWork Paulista
A visita ao empreendimento da WeWork localizado na Avenida Paulista também
ocorreu no período da manhã, porém em uma quarta-feira. Por ser um horário próximo
ao meio dia, diversos usuários se encontravam nas áreas casuais do ambiente, em
especial na copa, onde foram entrevistados 11 usuários.
Os contatos e entrevistas feitas reafirmaram as análises feitas nos outros
ambientes visitados e demonstraram a grande variação de perfis pessoais e de
empresas dividindo o mesmo ambiente. Contatando pouco mais de 10 pessoas, foi
possível obter dados de colaboradores e proprietários de designers, freelancers de
programação, advogados e consultores estratégicos.
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8

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
A pesquisa veiculada via formulário esteve no ar de agosto ao final de outubro de
2018. Para atingir diferentes perfis de usuários, encaminhamos por e-mail para
colaboradores cujos cartões de visitas estivessem dispostos nos coworkings visitados.
Buscou-se ainda grupos na internet como forma de divulgar a pesquisa e obter a
melhor representatividade possível. As perguntas, dispostas no Anexo 1, trouxeram
resultados que permitem dividir os usuários em segmentos representativos e
aprofundar-se a respeito de suas necessidades e hábitos.

8.1

PERFIL DOS USUÁRIOS
O principal grupo de usuários de coworking foi o grupo A (Colaboradores de uma
startup). Cada um dos grupos foi identificado, de acordo com o Gráfico 16 abaixo,
com uma letra para facilitar a discretização de resultados posteriores.
Apesar de ter sido incorporado na pesquisa um quinto grupo E, de representantes
comerciais, esse grupo não foi reconhecido nas respostas e, portanto, desconsiderado
na apresentação e análise dos resultados.
Gráfico 16: Grupos Representativos observados

Principais Grupos
10%
A = Colaborador(a) de uma
startup
17%

B = Trabalhador(a) autônomo
(freelancer, MEI, etc)
50%
C = Dono(a) de uma startup

23%

D = Colaborador(a) de uma
grande empresa com uma
célula em coworking

Fonte: Pesquisa de campo.

Foi visível que a maior parte dos usuários de coworking são jovens de 26 a 35
anos (Gráfico 17).
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Gráfico 17: Faixa etária dos usuários

Faixa de Idade
3% 4%

26-35
18-25

36%
57%

<18
35-50

Fonte: Pesquisa de campo.

O setor de atuação mais relevante foi o de tecnologia. Cerca de 60% dos usuários
trabalham com essa área de acordo com o Gráfico 18 abaixo:
Gráfico 18: Setor de atuação dos usuários

Setor de Atuação
7%
7%
Tecnologia

10%

Jurídico

Consultoria
59%
17%

Financeiro
Marketing

Fonte: Pesquisa de campo.

Percebe-se pelo Gráfico 19 que o tamanho típico das empresas que ocupam os
espaços dos usuários entrevistados é desde microempreendedores a empresas de médio
porte.
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Gráfico 19: Quantidade de pessoas nas empresas dos usuários

Tamanho da Empresa
6%
19%
30 - 50 pessoas
Somente eu
52%

menos de 10 pessoas
mais de 100 pessoas

23%

Fonte: Pesquisa de campo.

Os principais grupos de transporte utilizados pelos usuários da entrevista são
transportes de alta capacidade (metrô/trem) e carro próprio. No Gráfico 20 abaixo são
apresentados os meios de transporte com peso secundário.
Gráfico 20: Meio de transporte utilizado pelos usuários

Tipo de Transporte Utilizado
25%

21%

21%

20%
15%
10%
5%
0%

Fonte: Pesquisa de campo.

16%
12%

12%

10%

8%
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8.2

ASPECTOS RELEVANTES PARA OS USUÁRIOS
Nesta seção procurou-se desenvolver quais são as necessidades dos usuários de
acordo com o grupo em que se encontram. Conforme os grupos foram separados no
gráfico 01, isto é, conforme a lista abaixo:
A = Colaboradores de uma startup;
B = Autônomos (freelancer, MEI, etc);
C = Proprietários de uma startup;
D = Colaboradores de uma grande empresa com célula em startup.

8.2.1 Geral
De acordo com o Gráfico 21 é possível notar que todos os grupos priorizam a
localização do espaço. Contudo, os proprietários de startups e os autônomos também
valorizam as comodidades oferecidas pela administração dos espaços.
Gráfico 21: Aspectos mais relevantes ao se escolher um espaço de coworking

Maior relevância na escolha
D

29%

43%

Interação com outros
usuários

29%

Custos
C

25%

38%

38%
Administração
terceirizada do espaço

B 6%

A

22%

15%

33%

23%

39%

19%

35%

Localização

4%
4%

Classe do edifício
Outros

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte: Pesquisa de campo.

8.2.2 Interação social
O Gráfico 22 mostra que a possibilidade de novos negócios e de descontração em
intervalos de trabalho são os aspectos mais relevantes elencados pelos usuários ao
avaliar as vantagens da interação entre os usuários de coworking.
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Gráfico 22: Aspectos mais relevante na interação com usuários do coworking

Maior relevância na interação com usuários
D

67%

C

33%

50%

25%

B 11% 22%
A

18%
0%

Possibilidade de novos negócios

25%

33%
45%

Similaridade dos segmentos de empresas

33%

Possibilidade de descontração em intervalos de
trabalho

32%

Aprendizado adquirido (palestras e conversas)

5%

50%

100%

Fonte: Pesquisa de campo.
8.2.3 Espaço externo
A proximidade do metrô e de linhas de ônibus são os principais fatores do espaço
externo avaliados pelos usuários ao escolherem um espaço de coworking para
trabalhar. O Gráfico 23 ainda mostra que os serviços na região possuem peso
significativo para esses usuários.
Gráfico 23: Aspectos mais relevante na localização dos espaços de coworking

Maior relevância na localização
Proximidade de metrô
D

27%

C

9%

27%

18%

50%

25%

B

27%

23%

A

28%

23%

0%

20%

8%

40%

Fonte: Pesquisa de campo.

13%

19%

20%
60%

18%

4%

3% 13%
80%

Proximidade de linhas de ônibus

13%

Presença de ciclofaixas no entorno
Proximidade de grandes empresas
clientes ou correlatas
Trânsito na região

19%
15%
100%

Serviços na região (restaurantes,
shoppings)
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8.2.4 Espaço interno
O Gráfico 24 apresenta os aspectos mais valorizados pelos usuários de coworking
entrevistados. Dentre eles, os que chamam mais atenção são a quantidade de tomadas
e cabeamento de internet e a presença de um sistema de ar-condicionado e ventilação
adequado.
Gráfico 24: Aspectos mais relevante no edifício de acordo com o usuário

Maior relevância no edifício
D

14%

C

15%

B

7%

21%

15%

8%

7% 7% 11%

A 5% 5%

14%
15%

20%

31%

22%

22%

60%

Elevadores

26%

Banheiros

24%

Sistema de ar-condicionado e
ventilação
Quantidade de tomadas e cabeamentos
de internet

22%

40%

Projeto arquitetônico e design do
interior
Tamanho do edifício

21%

15%

26%

22%

0%

21%

80%

100%

Fonte: Pesquisa de campo.

Em relação às facilidades disponibilizadas pela administração de um espaço de
coworking, o Gráfico 25 mostra uma discreta prioridade por limpeza e segurança.
Gráfico 25: Aspectos mais relevante na administração do coworking

Maior relevância na administração
Manutenção do edifício

D

25%

25%

25%

25%
Limpeza

C

15%

B

23%

21%

A

24%

19%
0%

15%

23%
20%

15%

17%
15%

40%

Fonte: Pesquisa de campo.

19%
60%

8%

23%

24%

3% 10%

13%
80%

Recepção

13%
100%

Segurança
Realização de eventos (palestras,
workshops, etc)
Distribuição de água, café ou outros
tipos de comida e bebida
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8.2.5 Custos
Os custos de maior peso na decisão de um espaço de coworking são o de locação
de espaço, inclusive as salas de reunião cobradas à parte. Contudo, o grupo de
colaboradores de startup apresenta uma distribuição de resultado mais equilibrada, o
que sugerir uma maior variação de necessidades. O Gráfico 26 mostra as proporções
dos resultados desse questionamento.
Gráfico 26: Aspectos mais relevante nos custos do coworking

Maior relevância nos custos
D

33%

C

33%

B

Assinatura com o local (mensal,
semanal, etc)
Estacionamentos

67%
0%

33%

33%

54%

23%

Alimentos e bebidas disponíveis
Impressão

23%

Aluguel de salas de reunião
A

21%
0%

13% 13%
20%

40%

17%
60%

21%
80%

17%

Aluguel de espaços para eventos

100%

Fonte: Pesquisa de campo.

8.2.6 Uso
O uso do espaço foi definido de 2 maneiras. A primeira é pela frequência de
utilização. A segunda é pelo tempo de permanência em um espaço do tipo coworking.
O abaixo mostra que apenas o grupo de autônomos não possuem uma prioridade
de uso diário, apesar de ainda assim apresentar uma frequência alta (3 ou mais vezes
por semana).
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Gráfico 27: Frequência de utilização do coworking para cada usuário

Frequência
D
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C
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B
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14%
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A
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33%
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100%

Fonte: Pesquisa de campo.

De acordo com o tipo de grupo, é possível identificar-se uma relação muito forte
entre o tipo de negócio estruturado e o tempo de ocupação do espaço em função da
evolução da empresa. Dessa maneira, o Gráfico 28 apresenta uma distribuição bem
diferente para cada um dos grupos, sendo que os autônomos e colaboradores de
startups se mostram mais flexíveis quanto às possibilidades futuras.
Gráfico 28: Visão acerca do coworking a respeito da permanência

Permanência
D

Espaço de transição adequado ao
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100%

C
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B
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100%

A
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20%
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Fonte: Pesquisa de campo.

60%

80%

100%

59

8.2.7 Aspectos negativos
O barulho e falta de privacidade são os aspectos mais relevantes ao se ressaltar as
dificuldades encontradas ao se trabalhar em um espaço de coworking. O Gráfico 29
ainda mostra que alguns grupos apresentam preocupação significante com a limitação
de customização do espaço.
Gráfico 29: Aspectos negativos observados no coworking, por tipo de usuário

Aspectos negativos
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Fonte: Pesquisa de campo.

60%

29%
17%
80%

13%
100%

Menor conforto e exclusividade para
o cliente
Não identifico aspectos negativos
relevantes

60

9

ANÁLISE DOS RESULTADOS
O levantamento das necessidades dos usuários nas pesquisas, aliado às visitas aos
espaços de coworking propiciaram a prospecção de uma série de informações acerca
dos espaços e sua inter-relação com os usuários. Segundo Veronezzi et. al. (2005), é
essencial que toda a informação referente à qualidade de um dado edifício seja única
para propiciar a correta tomada de decisão em relação ao empreendimento.
Dessa forma, elaborou-se uma metodologia de forma a uniformizar o processo de
análise dos edifícios em face aos anseios e necessidades do público adepto aos espaços
no estilo coworking. Tal mecanismo é realizado por meio de uma escala de pontuação
e uma série de matrizes de decisão, que incorporam todos os resultados das pesquisas
e análises realizadas ao longo do estudo.
A metodologia de análise proposta foi criada com o intuito de facilitar o processo
de tomada de decisão do empreendedor imobiliário em relação às demandas e anseios
de cada tipo de público que utiliza os coworkings atualmente. Assim, é possível
determinar focos de atuação para adequação do empreendimento para atender os
diversos perfis de usuário, além de posterior refino em cada subsegmento de
necessidades.
Os dados foram classificados levando em conta os dados quantitativos das
pesquisas e informações qualitativas fornecidas nas entrevistas presenciais, gerando a
escala de pontuação apresentada no Quadro 1. A classificação foi definida e calibrada
conforme a recorrência e relevância apresentada pelos atributos obtidos no
levantamento de dados, sendo estes tratados de forma a eliminar possíveis
discrepâncias.
Quadro 1 – Pontuação de cada critério de classificação

Fonte: Elaboração própria.

Classficação

Pontuação

Neutro

0

Baixa

1

Média

2

Alta

3
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Em relação à metodologia proposta, destaca-se que as análises têm como base
o ponto de vista do usuário, incorporando características subjetivas intrínsecas aos
mesmos. Logo, o sistema proposto neste estudo aplica-se preliminarmente apenas ao
mercado imobiliário de São Paulo, dado que os dados foram coletados nesta localidade
e diversas questões de cunho econômico, político, social, climático, entre outros, são
particulares para cada localidade analisada,

fato que potencialmente gera

variabilidades em todo o processo qualificação e tomada de decisão.
Além disso, destaca-se que o sistema de análise dos atributos para atender o
público dos coworkings proposto não engloba todos os critérios para classificação de
edifícios já existentes no mercado, nem se restringe às mesmas, visto que os aspectos
incluídos nas análises foram aqueles identificados como de maior importância pelos
usuários no processo de levantamento de dados.
9.1

MATRIZ DE DECISÃO PRIMÁRIA
Nas pesquisas, os aspectos mais relevantes foram englobados numa matriz de
decisão primária, que aliada à pontuação anteriormente descrita, propicia ao
empreendedor uma visão geral de quais requisitos possuem maior relevância na
adaptação ou concepção do empreendimento, de acordo com o(s) público(s)-alvo
desejados. Optou-se, nessa matriz primária (Quadro 2), por englobar os aspectos mais
citados nas pesquisas em campo, sendo eles a localização do empreendimento, o custo
operacional mensal de uso e adaptação do espaço para a empresa, o impacto de se
possuir uma administração terceirizada especializada para atender as necessidades dos
usuários, a classe do edifício em que o espaço de coworking se encontra e, por fim, os
ganhos com a interação proveniente dos ambientes compartilhados para o usuário.
Quadro 2 – Matriz de decisão primária
Público

Localização

Custos

Administração
terceirizada

Classe do
edifício

Interação

A - Colaborador(a) de startup

Alta

Média

Média

Baixa

Baixa

B - Trabalhador(a) autônomo

Alta

Média

Alta

Alta

Neutro

C - Proprietário(a) de startup

Alta

Média

Alta

Alta

Neutro

D - Colaborador(a) de uma grande
empresa com célula em coworking

Alta

Neutro

Média

Média

Média

Total

Fonte: Elaboração própria.
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9.2

MATRIZES DE DECISÃO SECUNDÁRIA
A partir do momento que cada requisito é hierarquizado, o empreendedor pode
partir para as análises mais aprofundadas acerca de cada tipo de subsegmento de
necessidades. Para tanto, também foram organizadas matrizes de decisão, seguindo o
mesmo racional anteriormente exposto para cada tipo de necessidade (localização,
custos, administração terceirizada, classe do edifício e interação).

9.2.1 Localização
Foram destacados os principais anseios dos usuários no que tange aos acessos do
empreendimento em função de sua localização, sob 4 grandes aspectos (Quadro 3):
meios de transporte para chegar ao local, dando foco para os dois meios de transporte
coletivo mais utilizados, ônibus e metrô, e também destacando as ciclo faixas pela alta
demanda por bicicletas nesse tipo de empreendimento; proximidade com empresas e
clientes que possuam grande afinidade com o segmento de atuação do usuário; tráfego
na região, para englobar o uso de transportes particulares, táxis e/ou aplicativos de
motoristas particulares; e, por fim, os serviços oferecidos na localidade, tais como
restaurantes, shoppings, entre outros.
Quadro 3 – Matriz de decisão – Localização
Proximidade com clientes / Trânsito na Serviços (restaurantes,
empresas correlatas
região
shoppings)

Público

Metrô

Ônibus

Ciclofaixas

A - Colaborador(a) de startup

Alta

Média

Média

Neutro

Neutro

Média

B - Trabalhador(a) autônomo

Alta

Média

Baixa

Média

Baixa

Média

C - Proprietário(a) de startup

Alta

Média

Baixa

Neutro

Neutro

Baixa

D - Colaborador(a) de uma grande
empresa com célula em coworking

Média

Neutro

Baixa

Média

Média

Média

Total

Fonte: Elaboração própria.
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9.2.2 Custos
Nos principais coworkings analisados, boa parte dos custos relacionados à
infraestrutura já estão inclusos na assinatura, que possui diferentes periodicidades de
acordo com cada contrato, sendo que esse possui um peso considerável pois acarreta
em um custo fixo e invariável para o usuário. Entretanto, existem alguns custos
associados que não são contemplados no valor global, dado que seu uso é variável de
acordo com cada usuário ou empresa. Dentre os principais valores associados,
destacam-se os apresentados no Quadro 4: estacionamento, destinado unicamente à
usuários que se locomovem em transportes particulares; alimentos e bebidas e
impressão, que caracterizam serviços e produtos englobados no empreendimento e
disponíveis para usuários e clientes; além de aluguéis de salas de reunião e espaços
para eventos, enquadrando uma gama diferente de serviços ofertados para o usuário
com foco em trabalho e/ou lazer.
Quadro 4 – Matriz de decisão – Custos
Público

Assinatura

Estacionamento

Alimentos e
Bebidas

Impressão

A - Colaborador(a) de startup

Média

Neutro

Baixa

Mèdia

Média

Baixa

B - Trabalhador(a) autônomo

Alta

Neutro

Média

Baixa

Mèdia

Neutro

C - Proprietário(a) de startup

Alta

Neutro

Alta

Média

Alta

Baixa

D - Colaborador(a) de uma grande
empresa com célula em coworking

Alta

Baixa

Neutro

Neutro

Alta

Neutro

Aluguel de salas Aluguel de espaço
de reunião
para eventos

Total

Fonte: Elaboração própria.

9.2.3 Administração terceirizada
Uma das principais alavancas de decisão dos usuários para a escolha de
coworkings como local de trabalho reside no fato da administração do espaço ser
completamente terceirizada, otimizando o tempo dos usuários para suas atividades
principais. Sob o ponto de vista de satisfação com os serviços prestados pelos
coworkings, as necessidades contempladas no Quadro 5 são as que requerem maior
cuidado: manutenção, limpeza, recepção e segurança, além de representarem uma
diminuição implícita de custos.
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Esse fato é explicado porque os custos se encontram distribuídos entre todos os
usuários e estão incorporados no custo de assinatura, representando também uma
diminuição do quadro de funcionários da empresa e uma menor preocupação relativa
às questões operacionais no ambiente empresarial, visto que a realização de eventos e
a distribuição de alimentos e bebidas englobam serviços que podem ser ofertados
nesses espaços.
Quadro 5 – Matriz de decisão – Administração terceirizada
Público

Manutenção

Limpeza

Recepção

Segurança

Realização
de eventos

Distribuição de
alimentos e bebidas

A - Colaborador(a) de startup

Média

Média

Baixa

Média

Média

Média

B - Trabalhador(a) autônomo

Alta

Média

Média

Alta

Baixa

Baixa

C - Proprietário(a) de startup

Média

Média

Baixa

Média

Baixa

Média

D - Colaborador(a) de uma grande
empresa com célula em coworking

Alta

Média

Alta

Alta

Neutro

Neutro

Total

Fonte: Elaboração própria.

9.2.4 Classe do edifício
A classe de um edifício está intimamente ligada a uma série de requisitos acerca
de sua infraestrutura, das quais destacamos as que despertaram maior interesse dos
usuários ao longo do processo de pesquisa (Quadro 6): tomadas e Internet, dois itens
muito citados nas entrevistas com membros desse tipo de empreendimento;
arquitetura, envolvendo a ambientação e desenho do espaço; tamanho das salas
disponíveis para contratação; disposição e quantidade de banheiros e elevadores nas
lajes; e presença de ar condicionado nas salas e áreas comuns, sendo esse um dos itens
indispensáveis em ambientes de trabalho mais citados nas pesquisas realizadas .
Quadro 6 – Matriz de decisão – Classe do edifício
Público

Infra (Tomadas
e internet)

A - Colaborador(a) de startup

Alta

Baixa

B - Trabalhador(a) autônomo

Alta

C - Proprietário(a) de startup
D - Colaborador(a) de uma grande
empresa com célula em coworking
Total

Fonte: Elaboração própria.

Elevadores

Banheiros

Ar
condicionado

Baixa

Média

Média

Alta

Baixa

Baixa

Baixa

Alta

Alta

Alta

Média

Baixa

Média

Média

Alta

Alta

Média

Baixa

Alta

Média

Alta

Arquitetura Tamanho
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9.2.5 Interação com os usuários
Os espaços no estilo coworking tem como principal característica a amplitude dos
ambientes, que são compartilhados por diversas pessoas, sendo de uma mesma
empresa ou não. Tal fato possibilita certo grau de interação com novas pessoas e,
inclusive, novas oportunidades de negócio, fazendo com que este requisito seja
relevante para determinados tipos de público. Os aspectos englobados foram:
similaridade dos segmentos de todas as empresas presentes no empreendimento ou
lajes; possibilidade da realização de negócios entre empresas localizadas no mesmo
empreendimento; descontração, englobando a presença de áreas comuns, eventos de
integração ou qualquer atividade ou ação operacional que reúna os usuários; e novos
aprendizados provenientes das trocas de informações e vivências entre usuários ou
visitantes do empreendimento (Quadro 7).
Quadro 7 – Matriz de decisão – Interação com outros usuários
Público

Similaridade de
Possibilidade de
Novos
Descontração
segmentos de empresas novos negócios
aprendizados

A - Colaborador(a) de startup

Baixa

Alta

Alta

Alta

B - Trabalhador(a) autônomo

Baixa

Média

Alta

Alta

C - Proprietário(a) de startup

Neutro

Alta

Alta

Média

D - Colaborador(a) de uma grande
empresa com célula em coworking

Neutro

Neutro

Alta

Alta

Total

Fonte: Elaboração própria.
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10 ENSAIO
Como forma de analisar a aplicabilidade dos resultados obtidos e a metodologia
proposta, os coworkings visitados foram submetidos a um ensaio para avaliar sua
adequação ao público que atende. Foram analisados, para cada espaço, os macros
atributos utilizados na pesquisa: localização, custos, administração do espaço, classe
do edifício e interação entre usuários.
O critério para avaliação dos atributos utiliza os princípios do Quadro 1. Cada
característica do espaço é avaliada quanto sua adequação frente à demanda, com a
classificação variando entre “baixa”, “média” e “alta”. Sua pontuação varia,
respectivamente à classificação, de 1 a 3, ainda de acordo com o Quadro 1. Para
consolidar no macro atributo, utiliza-se a média simples das notas obtidas.
10.1 LOCALIZAÇÃO
Referente à localização, cabe dizer que todos os coworkings visitados localizamse em regiões privilegiadas sob o ponto de vista de malha de transportes. Todos estão
há menos de 1 quilômetro de estações de trem ou metrô, apresentam densa malha
rodoviária urbana e ciclo faixas nas proximidades.
Enquanto o 360 Coworking está num bairro de residências e comércio, os quatro
outros coworkings visitados localizam-se em grandes polos corporativos de São Paulo,
como Vila Olímpia e Itaim Bibi. Seus vizinhos são escritórios de grandes empresas e
bancos, além de gigantes da tecnologia mundial. Predomina nestas regiões um denso
trânsito e ampla gama de serviços disponíveis (Quadro 8).
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Quadro 8 - Ensaio - Transportes
Metrô
Ônibus
Trem

Espaço
Cubo Itaú
WeWork
Paulista
WeWork
Faria Lima
Spaces
Berrini
360
Coworking
Butantã

Ciclo
faixas

Proximidade
Trânsito
com clientes
Serviços
na região
/ empresas
Alta
Baixa
Alta

Total

Adequação

2,7

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Baixa

Alta

2,7

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Baixa

Alta

2,7

Alta

Alta

Alta

Média

Alta

Baixa

Média

2,3

Média

Alta

Média

Alta

Baixa

Média

Baixa

2,0

Média

Fonte: Elaboração própria

10.2 CUSTOS
Em relação aos custos, há que se considerar que a comparação entre o espaço 360
e os demais traz assimetrias. Enquanto o 360 Coworking Butantã é uma solução de
baixo custo, com soluções menos sofisticadas, os quatro restantes fazem parte de
grandes redes, consolidadas pelo mundo e acostumadas a receber grandes corporações.
O preço da assinatura por 1 mês no coworking do Butantã chega a valer cerca de
um terço daquele praticado nas unidades do WeWork, Cubo e Spaces. Além disso, o
360 possui cerca de 4 vagas de garagem para seus usuários, enquanto os outros
cobram por isto. Considerando salas de reunião, o Spaces possui diversas salas
disponíveis sem custo adicional, exigindo somente agendamento prévio. No caso das
unidades do WeWork, há um limite menor de utilização de salas de reunião, sendo
cobradas aquelas que ultrapassarem esta margem. No caso do 360 Coworking, o limite
para uso de salas de reunião, incluso no plano, é de 5 horas mensais. Além disso, neste
local há somente uma sala disponível. Desta forma, há um custo de oportunidade
envolvido ao usuário que não é capaz de realizar suas reuniões por falta de estrutura.
O Cubo, o WeWork e o Spaces possuem, assim como mencionado anteriormente,
amplos espaços para realização de eventos. Sem cobrança adicional, há cafés, chás
variados e cerveja durante todo o dia nos locais administrados pelo WeWork. No
Spaces, a gratuidade não se estende a cerveja diariamente, somente em eventos
promovidos pela empresa. No caso do 360, há somente água e café inclusos na
assinatura.
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A impressão de documentos é o único quesito comum em todos os locais
visitados: sua cobrança justifica-se pelos custos com papel e tinta.
A adequação de todos os atributos que compõem os custos está contida no
Quadro 9. Ressalta-se que as notas atribuídas aos fatores (baixa, média ou alta)
referem-se a sua adequação, não à quantificação do custo.
Quadro 9 - Ensaio - Custos
Espaço
Cubo Itaú
WeWork
Paulista
WeWork
Faria Lima
Spaces
Berrini
360
Coworking
Butantã

Média

Baixa

Alta

Média

Média

Espaço
para
eventos
Alta

Média

Baixa

Alta

Média

Média

Alta

2,2

Média

Média

Baixa

Alta

Média

Média

Alta

2,2

Média

Média

Baixa

Média

Média

Alta

Alta

2,2

Média

Alta

Alta

Baixa

Média

Média

Baixa

2,0

Média

Assina Estaciona Alimentos
tura
mento
e Bebidas

Impressão

Salas de
reunião

Total

Adequação

2,2

Média

Fonte: Elaboração própria

10.3 ADMINISTRAÇÃO DO ESPAÇO
Assim como em relação aos custos, a administração do Cubo, dos WeWorks e do
Spaces é bastante diferente àquela do 360. Destaca-se que a administração do Cubo é
realizada pela própria WeWork.
Em relação à manutenção e limpeza dos espaços, não se verificou quaisquer
problemas nos ambientes visitados: todos estavam aparentemente limpos, com
estrutura nova e funcional. A recepção e segurança do 360 Coworking possui um
padrão inferior à verificada nos demais coworkings. Enquanto os outros possuem mais
de 2 recepcionistas, com cadastro de fotos e documentos para todos os visitantes, o
espaço do Butantã apresenta somente uma recepcionista, sem qualquer tipo de
cadastro de visitantes.

Além disso, o Cubo, os WeWorks e o Spaces possuem

seguranças na entrada do edifício, atributo não verificado no 360 (Quadro 10).
O 360 Coworking oferece água e café a seus usuários, sendo o único espaço sem
amplos ambientes para realização de eventos. No caso de alimentos e bebidas,
destacam-se o Cubo e WeWorks, com chás, café orgânico, água e cerveja sempre
disponíveis e inclusos no plano. O Spaces não oferece cerveja, mas assim como os
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anteriores, também oferece água, chás e cafés. Alimentos são vendidos diariamente
nestes 4 coworkings e distribuídos gratuitamente durante eventos.
Diferentemente do 360 Coworking, os outros espaços realizam periodicamente
palestras, conversas e cursos a respeito de diversos temas. Estes eventos funcionam
para disseminar conhecimento, compartilhar ideias e promover a interação entre os
usuários.
Quadro 10 - Ensaio – Administração
Espaço
Cubo Itaú
WeWork
Paulista
WeWork
Faria Lima
Spaces
Berrini
360
Coworking
Butantã

Manutenção Limpeza Recepção Segurança

Realização
Alimentos
de
Total Adequação
e bebidas
eventos

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

2,8

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

3,0

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

3,0

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

3,0

Alta

Baixa

Alta

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

1,0

Baixa

Fonte: Elaboração própria

10.4 CLASSE DO EDIFÍCIO
Da mesma forma que nos tópicos anteriores, a comparação entre o 360 coworking
e os demais é assimétrica. O espaço no Butantã opera numa antiga residência, a base
de adaptações. Diferentemente dos outros locais visitados, não há tomadas e
cabeamento de internet disponíveis em todos os locais. A arquitetura e as dimensões
do ambiente não foram planejadas para o funcionamento de um espaço corporativo, de
modo que o ar-condicionado funciona a base de aparelhos split e há poucos banheiros
disponíveis.
Analisando os edifícios do Cubo, WeWork Paulista e Faria Lima e Spaces
Berrini, verifica-se que todos apresentam características muito semelhantes. Nos
quatro locais, as salas e ambientes são moldados de modo a possibilitar constantes
reformas e adaptações. Há, portanto, tomadas e cabeamento de internet por todos os
locais, sem necessidade de grandes adaptações. A arquitetura dos edifícios é pensada
para receber coworkings, portanto salas privativas convivem com diversos espaços

70

abertos e agradáveis, que facilitam a comunicação e o bem-estar. Todos possuem
elevadores rápidos e ar-condicionado central. No caso dos banheiros, todos os espaços
aparentam possuir uma quantidade razoável por andar. Entretanto, conversando com
usuários do Cubo, havia poucos sanitários masculinos disponíveis no andar que
visitamos. Embora a visita tenha ocorrido logo após a abertura do coworking e esta
questão possa ter sido resolvida posteriormente, a avaliação considerou tudo que foi
visto em cada visita (Quadro 11).
Quadro 11 - Ensaio - Transportes
Espaço
Cubo Itaú
WeWork
Paulista
WeWork
Faria Lima
Spaces
Berrini
360
Coworking
Butantã

Infra
Arquit
(Tomadas
Tamanho Elevadores Banheiro
-etura
e internet)

Ar condicionado

Total Adequação

Alta

Alta

Alta

Alta

Média

Alta

2,8

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

3,0

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

3,0

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

3,0

Alta

Baixa

Baixa

Baixa

Não se
aplica

Baixa

Baixa

1,0

Baixa

Fonte: Elaboração própria

10.5 INTERAÇÃO ENTRE USUÁRIOS
A interação entre usuários está ligada a diversos aspectos mencionados
anteriormente, como estrutura do espaço, realização de eventos, quantidade de
usuários.
No caso do 360 Coworking, há poucas empresas de segmentos extremamente
variados, de forma que se torna improvável a existência de muitas sinergias. Aliado a
isto, o fato de haver poucas empresas e, portanto, reduzido número de visitantes, torna
a possibilidade de novos negócios menor. A falta de amplos ambientes de
descontração e realização de palestras e workshops torna menor a chance de novos
aprendizados e descontração entre usuários.
Os espaços restantes visitados prezam pela interação entre usuários.
Primeiramente, estes locais são utilizados por pequenas, médias e grandes empresas,
de variados segmentos. Desta forma, embora haja muitas linhas de trabalho no local,
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muitas são comuns. Em algumas das entrevistas, os usuários mencionaram que muitos
negócios ou propostas surgiram em conversas informais, durante momentos de
descontração. Estes ambientes também realizam diversos eventos, palestras e cursos,
para fomentar a interação entre usuários e viabilizar novos negócios (Quadro 12).
Quadro 12 - Ensaio – Interação entre usuários
Espaço

Similaridade de
segmentos de
empresas

Cubo Itaú
WeWork
Paulista
WeWork
Faria Lima
Spaces
Berrini
360
Coworking
Butantã

Possibilidade
Novos
de novos
Descontração
Total Adequação
aprendizados
negócios

Alta

Alta

Alta

Alta

3,0

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

3,0

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

3,0

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

3,0

Alta

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

1,0

Baixa

Fonte: Elaboração própria

10.6 ANÁLISE
Consolidando os Quadro 8 a Quadro 12, é possível comparar os locais visitados a
partir de suas adequações em cada macro atributo (Quadro 13).
Quadro 13 - Adequação dos espaços visitados para cada macro-atributo

Média
Média
Média
Média

Administração
do espaço
Alta
Alta
Alta
Alta

Classe do
Edifício
Alta
Alta
Alta
Alta

Interação entre
usuários
Alta
Alta
Alta
Alta

Média

Baixa

Baixa

Baixa

Espaço

Localização

Custos

Cubo Itaú
WeWork Paulista
WeWork Faria Lima
Spaces Berrini
360 Coworking
Butantã

Alta
Alta
Alta
Média
Média

Fonte: Elaboração própria

Como é possível verificar, os quatro primeiros coworkings adequam-se bem à
maioria dos atributos levantados, diferentemente do 360 Coworking. Este, como
mencionado anteriormente, compensa parte das deficiências com preços abaixo dos
praticados pelos primeiros.
Para compreender quais espaços são adequados para cada segmento, utilizou-se a
análise em função da demanda caracterizada no Quadro 1:

72

- Demanda Irrelevante ou Baixa: todos os espaços estão adequados;
- Demanda Média: somente edifícios classificados com adequação “Média ou
Alta” atendem;
- Demanda Alta: apenas os espaços com adequação “Alta” suprem esta
demanda.
O Quadro 14 consolida, por macro atributos, quais coworkings se encaixam para
cada perfil de usuário, de acordo com o levantamento disposto no Quadro 2.
Quadro 14 - Adequação dos espaços visitados para cada perfil de usuário

A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D

Administração
do espaço
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D

Classe do
Edifício
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D

Interação entre
usuários
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D

A,B,C,D

-

A

A,B

Espaço

Localização

Custos

Cubo Itaú
WeWork Paulista
WeWork Faria Lima
Spaces Berrini
360 Coworking
Butantã

A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
-

Fonte: Elaboração própria

Embora parte da análise tenha se dado de forma qualitativa, o Quadro 14 fornece
dados bastante relevantes na análise do modelo de coworking. Primeiramente, os
custos praticados no mercado aparentam estar em linha com a demanda dos usuários
deste padrão, seja em grandes redes ou em ambientes mais modestos, como o 360.
Outra informação interessante é o fato de os grandes espaços de coworking,
adequarem-se em praticamente todos os quesitos demandados pelos usuários. Isto
demonstra conhecimento de mercado e estratégia competitiva.
Cabe realizar considerações ao 360 Coworking Butantã: o ambiente se adéqua
essencialmente a colaboradores de starups e trabalhadores autônomos. A análise da
demanda sugere que para este perfil de usuário, crescente no país e no mundo (Gráfico
6: Regimes de Trabalho Alternativos. ), o modelo encontrado no 360 supre grande
parte das necessidades.
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11 CONCLUSÃO
O coworking, caracterizado como um ambiente de trabalho compartilhado,
cresceu muitos nos últimos anos, e têm se mostrado uma alternativa de tipologia de
espaço em ascensão no período recente, decorrente de uma conjuntura econômica
nacional de crise nos últimos anos.
O presente estudo busca, então, ser um material de apoio completo para que
qualquer empreendedor que deseje avaliar as necessidades dos usuários de coworking
que pretende atender em um espaço compartilhado.
Com

uma

análise

histórica

e

pesquisas

em

campo

em

diversos

empreendimentos com lajes no estilo ambiente compartilhado, buscou-se confirmar ou
corrigir as hipóteses e premissas adotadas. Além disso, foram definidos
detalhadamente os principais tipos de públicos desse tipo de ambiente de trabalho,
bem como as suas principais necessidades e demanda quanto ao ambiente envolvendo
os cinco principais temas definidos. Esses temas se dividem em localização do
empreendimento, custos atrelados ao uso do espaço, administração terceirizada do
ambiente, classe do edifício em que está inserido o coworking e a interação
proveniente desse tipo de ambiente. Para finalizar essa análise, se consolidou então a
matriz de decisão.
Dessa forma, foram definidos quatro principais tipos de usuários de ambientes
compartilhado, cada um com necessidades e demandas específicas: o trabalhador
autônomo, o colaborador de uma Startup, o proprietário de uma Startup e, por fim, o
colaborador de uma grande empresa com célula em coworking.
Para o autônomo, concluiu-se que sua priorização era na diminuição de
qualquer tipo de custo, mantendo um ambiente de trabalho agradável e com
infraestrutura descente, mas sem extravagâncias, além da alta demanda pela interação
com outros usuários para troca de informações ou possíveis novos negócios e da
proximidade com eixos de transporte público.
O colaborador de Startup se assemelha ao autônomo quanto a proximidade do
empreendimento com o eixo de transporte público, interação e infraestrutura, porém,
pelo fato de não ser diretamente responsável pelas despesas da empresa, o custo acaba
não sendo um fator muito determinante para esse tipo de público.
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Por outro lado, o proprietário de Startup tem uma preocupação muito maior
com os serviços ofertados no empreendimento e pela operação terceirizada do
ambiente, reduzindo custos e facilitando a operacionalização. Também há uma atenção
grande aos custos globais da adaptação para esse tipo de ambiente. Nota-se uma
preocupação grande desse público também com a parte de acesso ao empreendimento
(metrô e ônibus) e descontração para engajamento dos colaboradores.
Já o colaborador de uma grande empresa com célula em coworking não tem
preocupação com os valores pois, assim como o colaborador de uma Startup, não é
responsável pela parte financeira da empresa. Nota-se também a necessidade de um
ambiente com ótima infraestrutura e todos os serviços inclusos. Em contrapartida, para
esse grupo, o uso de transportes públicos é reduzido, focando em transportes
particulares, táxis ou serviços de motoristas particulares.
Nota-se que, para todos os tipos de público, a necessidade de Internet, ar
condicionado e descontração é máxima, comprovando que o ambiente de coworking
engloba um público altamente conectado digitalmente e com necessidade de interações
fora do ambiente profissional. Também se destaca a não existência de uma
classificação mínima de edifícios que podem ter suas lajes utilizadas no sistema de
coworking. Como apenas alguns atributos de fato vinculados às necessidades dos
usuários desses espaços, qualquer classificação de edifício pode comportar lajes de
ambientes compartilhados.
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13 ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO USUÁRIO
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