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RESUMO 



 

 

Apesar do crescimento exponencial do número de coworkings no mundo, estima-se que 60% 

desses negócios não são rentáveis, demonstrando assim um erro na criação, configuração e 

apropriação de valor nesse setor. Por outro lado, nota-se uma escassez de trabalhos acadêmicos 

sobre esse tema. Sendo assim, a questão que se coloca nesta dissertação é: como são 

desenvolvidos os modelos de negócios dos coworkings? O entendimento desse modelo de 

negócios requer uma perspectiva de estratégia dinâmica e emergente, baseada num processo de 

tentativa e erro. Do ponto de vista metodológico, optou- se pela análise de narrativas,  em que 

a síntese é resultado do confronto entre tese e antítese. A partir da identificação dos eventos, 

dos atores focais e do entendimento das oposições (dilemas) e silogismos (desfecho dos 

dilemas) implícitos e explícitos na fala e nas ações dos entrevistados, foi possível identificar os 

principais aprendizados. Os coworkings estruturam seus modelos de negócios enfrentando os  

dilemas de criação de valor através  da identicação do ponto ideal x restrição de recursos 

financeiros, espaços privativos x espaços abertos, entendimento das necessidades x proposta de 

valor, preço do concorrente x necessidade financeira do empreendedor, falta de experiência x 

experiência do empreendedor, a exploração do espaço para locação de espaço x espaço de 

empreendedorismo e o dilema de locação x utilização do prédio próprio. No que se refere a 

configuração de valor, os dilemas foram a energia alocada na venda  do espaço x concessão de 

espaços para parceiros estratégicos, a decisão sobre a utilização de software próprio x software 

de terceiros, a análise e decisão sobre investimento próprio x investimento de terceiros, as 

formas de abordagem para criação de uma comunidade engajada através da divulgação de 

eventos e mensagens via whatsapp/email x conversas com os coworkers e a utilização de um 

código de conduta forma x informal. No que se refere a apropriação de valor os dilemas 

relatados foram a utilização de métodos tradicionais de captação de clientes x redes 

sociais/marketing digital, a rentabilização dos espaços físicos x outras formas de rentabilização 

e a discussão de manter a expansão x equilibrar as contas em virtude da opção de utilização de 

capital próprio e desistências de contratos fechados. Essa análise é realizada por meio de uma 

discussão de dilemas e contradições (oposições) inerentes ao processo decisório (ações, 

silogismos) e de consequentes rupturas na execução das atividades. 

 

Palavras- chave: Modelos de negócio; Criação, configuração e apropriação de valor; Análise 

da narrativa; Teoria do processo; Coworkings. 

 

 

ABSTRACT 



 

 

Despite the exponential growth in the number of coworkings in the world, it is estimated that 

60% of these businesses are not profitable, thus demonstrating an error in the creation, 

configuration and appropriation of value in this sector. On the other hand, there is an absence 

of academic work on coworkings business models. Therefore, the question that arises in this 

dissertation is: how are coworkings business models developed? It is interpreted that the 

understanding of the business model in coworkings requires a perspective of dynamic and 

emergent strategy, based on a process of trial and error. From the methodological point of view, 

one opted for the analysis of narratives, in which the synthesis results from the confrontation 

between thesis and antithesis. From the identification of the events, the focal actors and the 

understanding of the implicit and explicit oppositions (dilemmas) and syllogisms (conclusion 

of the dilemmas) in the speech and actions of the interviewees, it was possible to identify the 

main learning. As a result, it is noted that coworkings structure their business models facing the 

dilemmas of creating value through the identification of the ideal point x restriction of financial 

resources, private spaces x open space, understanding of needs x value proposition, competitor's 

price x financial need of the entrepreneur, lack of experience in coworking x experience of the 

entrepreneur, the exploitation of space for space rent x space of entrepreneurship and the 

dilemma of rental x use of the building itself. Regarding the configuration of value, the main 

dilemmas identified were energy allocated in the sale of space x concession of spaces for 

strategic partners, the decision on the use of own software x third-party software, analysis and 

decision on own investment x third-party investment, approaches to creating an engaged 

community through the dissemination of events and messages via whatsapp / email x 

conversations with coworkers and the use of a formal x informal code of conduct. Regarding 

the appropriation of value, the main dilemmas reported were the use of traditional methods of 

customer capture x social networks / digital marketing, the profitability of physical spaces x 

other forms of profitability and the discussion of maintaining the expansion x balance the 

accounts due to the option to use equity and withdrawals from closed contracts. All this analysis 

is carried out through a constant discussion of dilemmas and contradictions (oppositions) 

inherent to the decision-making process (actions, syllogisms) and consequent ruptures in the 

execution of activities. 

 

Keywords: Business models; Creation, configuration and appropriation of value; Narrative 

analysis; Process theory; Coworkings 
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1.  Introdução 

Uma nova tendência, denominada economia compartilhada, teve origem na década de 

1990, impulsionada pelos avanços tecnológicos que propiciaram a redução dos custos das 

transações on-line de pessoas para pessoas ( SHIRKY, 2012) e viabilizaram a criação de novos 

modelos de negócios baseados na troca e no compartilhamento de bens e serviços entre pessoas 

desconhecidas (SCHOR, 2014). Ela surgiu como uma alternativa para satisfazer necessidades 

diversas que anteriormente eram atendidas predominantemente por empresas. Os consumidores 

passaram a querer ter acesso a produtos e a pagar pela experiência de tê-los temporariamente, 

ao invés de adquiri-los (BARDHI e ECKHARDT, 2012).  

E foi através desses movimento que surgiram empresas como o AirBnb, eBay, Uber, dentre 

outras. Entretanto, há variações nos formatos de negócios colaborativos. De acordo com 

Bostman & Rogers (2009), existem três formas ou sistemas de consumo colaborativo: a) o 

sistema de serviços de produtos, b) os mercados de redistribuição e c) os estilos de vida 

colaborativos. Os sistemas de serviços de produtos, ou Product-Service System (PSS), são 

definidos como um conjunto comercial de produtos e serviços capazes de atender 

conjuntamente às necessidades do usuário, no qual se paga pelo uso de um produto sem a 

necessidade de adquirir sua propriedade. Os mercados de redistribuição são associados às trocas 

e doações,  e estão relacionados à transferência de propriedade, ou seja, fazem alusão à 

copropriedade. Alguns exemplos desse tipo de sistema são a doação de móveis, a troca ou 

empréstimo de livros e a troca ou doação de roupas. Por fim, nos estilos de vida colaborativos 

há disposição à partilha e à troca de ativos intangíveis, como, por exemplo, tempo, espaço, 

habilidades e dinheiro.  

Um formato particular de colaboração, o espaço de coworking, vem  crescendo no mundo 

inteiro. Conforme veremos no referencial teórico de coworking, não existe uma única definição 

sobre coworking, segundo Leforestier (2009), os coworkings são espaços físicos que reúnem 

profissionais que trabalham fora do escritório convencional, que geralmente são empresários 

independentes, freelancers, empreendedores e profissionais autônomos que buscam algum tipo 

de interação humana, já que no homeoffice geralmente o trabalho acaba sendo isolado.  

Segundo estimativas de uma pesquisa realizada em 2018, denominada Global Coworking 

Survey, constatou-se que 1,7 milhão de pessoas estarão trabalhando em cerca de 19.000 espaços 

de coworkings em todo o mundo até o final de 2018, um crescimento em termos de números 

de espaços de quase 114 % comparado ao ano de 2015.  Já no Brasil, de acordo com o censo 

realizado pelo site Coworking Brasil, o país possui 1.194 espaços de coworking (2018) e 214 
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mil pessoas circulando nesses espaços. Comparado com o número de espaços levantados pela 

mesma pesquisa em 2015, houve um crescimento de 501% sobre a quantidade de coworkings. 

Esse crescimento pode ser observado através da expansão no Brasil da maior rede de 

coworkings do mundo, o WEWORK, avaliada em 20 bilhões de dólares e com 210 mil 

membros em 21 países (2018). Com sua missão bem definida  “Crie um mundo onde você pode 

ter uma vida, não apenas um trabalho”, ela já possui 9 coworkings localizados em pontos 

estratégicos na capital paulista,  4 espaços no Rio de Janeiro e 1 em Belo Horizonte e continua 

expandindo sua atuação. 

Alguns fatores atrelados a esse crescimento, podem estar relacionados, além da tendência 

cada vez maior da ampliação da economia colaborativa/compartilhada aos seguintes aspectos: 

I) aumento do número de desempregados; II) redução de custos; III) mudanças na legislação 

trabalhista; IV) aumento nas vendas de computadores individuais (laptops) e na disponibilidade 

de acesso a internet, associado a uma nova geração de pessoas mais conectadas; V) necessidade 

da ampliação do networking e da geração de novas ideias; VI) logística de 

transporte/deslocamento. 

Em relação ao desemprego, temos um pouco mais de 13 milhões de desempregados no 

Brasil (maio de 2018), e uma parcela dessa população começa a empreender por necessidade 

pelo fato de não estarem conseguindo se recolocar no mercado de trabalho. Para que tenhamos 

um parâmetro, o número de empresas criadas no primeiro semestre de 2018 foi o maior dos últimos 8 

anos (Serasa Experian). No período, 1.262.935 companhias surgiram, melhor resultado desde 2010, 

quando a medição foi iniciada. Alguns desses empreendedores optam por iniciar as suas atividades 

nesses espaços em virtude dos custos fixos serem menores. 

Atrelado a crise brasileira e o baixo crescimento econômico alguns empreendedores optam 

por reduzir os seus custos de infraestrutura e manutenção mudando suas empresas para esses 

espaços. Ou seja, alguns empreendedores buscam condições de trabalho flexíveis associadas a 

uma realidade econômica macro-social mais amplo (ROSS e RESSIA ,2015). 

Em função das alterações realizadas na lei trabalhista, que flexibilizou algumas normas 

para home-office, algumas empresas também estão criando políticas que incentivem seus 

funcionários a trabalharem em suas residências. A questão do home office possui uma série de 

reflexões que podem prejudicar a produtividade das pessoas que usufruem de suas casas para 

trabalharem, como o aumento da possibilidade de distrações, por causa da presença de 

familiares, em alguns casos empregados, televisão, rádio e outros, ocasionando assim uma 

perda de produtividade. Além disso, as vezes o empregado ou o empreendedor necessita, em 

alguns momentos, de uma espaço para realizar reuniões de negócios o que raramente existem 
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em residências, além de passar uma imagem não tão positiva, dependendo dos clientes que ele 

irá atender. A procrastinação e até mesmo a preguiça, podem ser outros dificultadores para 

essas pessoas. Portanto, alguns empreendedores também estão optando por trabalhar em 

coworkings. 

O crescimento das vendas de computadores individuais (laptops) e o aumento da 

disponibilidade de acesso a internet associado a uma nova geração de pessoas mais conectadas 

também é um fator que amplia a possibilidade do surgimento de novos empreendedores, 

principalmente freelancers. Gandia (2012) examinou cerca de 1.500 freelancers de todo o 

mundo que representavam cerca de 50 profissões. O objetivo de sua pesquisa foi estabelecer 

quem são os freelancers, quais são seus pontos de vista, hábitos e rendimentos. A maioria dos 

freelancers (56%) prefere trabalhar em casa, mas alguns começam a trabalhar em centros de 

coworking; 11% dos freelancers e 13% dos millennials já trabalham nesses centros.  

Outro fator, que inclusive tem cada vez mais chamado a atenção de grandes empresas, 

trata-se da utilização desses espaços pela facilidade da criação de uma rede de contatos e da 

possibilidade de geração de inovações através dessas conexões, além da participação  de 

eventos que propiciam novos insights e conexões com esses empreendedores, bem como a 

oportunidade da participação de projetos colaborativos colocando habilidades relacionadas em 

prática (ROSS e RESSIA, 2015). Algumas grandes empresas estão optando, inclusive, por 

terem uma parte de suas equipes nesses espaços em virtude dos resultados relatados acima, 

como por exemplo, o facebook. Além disso, nos grandes centros urbanos, os empreendedores 

sofrem com a logística em ir de um ponto a outro, gastando muito tempo e dinheiro, optando 

assim em trabalhar em locais próximos as suas residências. 

Mas existem outros benefícios oferecidos pelo coworking, tais como: o empreendedor não 

precisa se preocupar com locação de imóvel e todas as dificuldades relacionadas a 

garantias/documentações; móveis e outros utensílios de escritórios já́ fazem parte do pacote dos 

principais coworkings; possibilidade de encontrar localizações privilegiadas que proporcionam 

potencialização de novos negócios, dentre outras. 

Assim, pode-se resumir que estamos presenciando duas tendências entrelaçadas que estão 

mudando o ambiente e o mercado de trabalho. A primeira tendência está ligada à crescente 

disponibilidade de tecnologias de comunicação que permitem que o trabalho do conhecimento 

seja feito em ambientes on-line. E a segunda refere-se aos trabalhadores também demostrarem 

que pretendem trabalhar de forma independentes e com propósito, pois consideram os trabalhos 

tradicionais limitantes, além de alguns estarem se sentido sem alternativas de renda e portanto 

iniciam os seus negócios nesses espaços.  
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Em contrapartida, há incertezas em torno da sustentabilidade das empresas de coworking. 

Segundo Moriset (2013), a baixa rentabilidade é um fator de mortalidade desses 

empreendimentos. Foertsch (2011) destaca que 60% dos espaços de coworkings não são 

rentáveis. Apesar dos coworkings serem considerados um novo modelo de utilização de espaços 

e conexões entre as pessoas, a inovação em modelos de negócios não é algo fácil de aplicar. 

Conforme apontam Osterwalder e Pigneur (2011), é necessário quebrar paradigmas e superar 

modelos antigos, que estão ligados diretamente à cultura organizacional. 

Nesse contexto, o paradigma da inovação aberta, principalmente na análise de modelos de 

negócios em coworkings, assume particular relevância ao estabelecer que as empresas podem 

e devem usar não só ideias e caminhos internos como também os externos, desde que estes 

contribuam para a criação de valor. Os fluxos de conhecimento podem assumir assim duas 

direções: as ideias externas que exploram as competências especializadas de atores externos, 

podem ser recebidos pelas organizações para fortalecer o seu crescimento (FORD et al. 1986); 

paralelamente, as ideias produzidas internamente podem ser exportadas para o exterior como 

forma de agregar valor e receitas adicionais (CHESBROUGH, 2006).  

Através dessa dinâmica de compartilhamento e de inovação aberta, de acordo com Greer 

(2017), os modelos de negócios recentemente foram promovidos de um exercício puramente 

de “modelagem” para uma reavaliação completa da proposição, criação e percepção de valor 

do negócio.  

Adicionar valor já não é suficiente para ser competitivo: é necessário reinventar esse valor 

(SHETH e PARVATIYAR, 2000), explorando o conhecimento externo e colaborar com outras 

organizações (KANG & KANG, 2009). Isto porque o foco de análise estratégica não é mais a 

empresa, mas sim a criação de valor do, e no próprio sistema em que diferentes atores 

(fornecedores, parceiros e clientes) trabalham em conjunto para co-produzirem valor 

(CORSARO et al;,2012;LUSCH & VARGO, 2008). Assim a análise de valor deve considerar 

não só o valor que é criado para a empresa, como também o valor das partes com as quais as 

empresa interage, ou o valor do relacionamento com essas partes (FLINT, BLOCKER e 

BOUTIN, 2011).  

A estratégia de cocriação do valor consiste na reconfiguração de papéis e de relações numa 

constelação de atores, com o propósito de mobilizar a criação de valor em novas formas 

(LUSCH, VARGO & TANNIRU, 2010; NORMANN & RAMIREZ, 1993). Alguns 

coworkings tem se posicionado dessa forma, procurando gerar assim valor nas mais diversas 

formas aos seus participantes. O que realmente diferencia um espaço de coworking de outros 

espaços de trabalho e de aprendizagem é o seu conceito complexo social (WATERS-LYNCH 
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& POTTS, 2017), que pode ser descrito em termos de motivação para trabalhar juntos com 

“bons vizinhos” e “bom parceiros” (SPINUZZI, 2012). Bons vizinhos significa trabalhar 

sozinho, concentrando-se em suas próprias tarefas, educadamente ao lado de outros; já bons 

parceiros significa promover ativamente a confiança necessária que pode levar a colaborações 

de trabalho formais.  

O coworking, como espaço físico e virtual, é visto como um ambiente de aprendizagem, e 

não apenas de locação, um espaço de networking e geração de conhecimento. Há novas formas 

de interação, estratégias de engajamento, disseminação e práticas de valores, crenças e 

socialização. 

No contexto de modelos de negócio em coworkings, nota-se através da análise dos dois 

construtos, que o modelo de negócios possui muitos estudos práticos, mas sem fundamentação 

teórica, bem como muitos autores analisam o mesmo dentro de uma visão estática, linear, a 

qual não se adequa para pensar a dinâmica do processo, principalmente quando se trata de 

empresas de coworkings, que nascem dentro da economia colaborativa, ou seja, algo 

extremamente dinâmico e mutável. Já o construto coworking, por ser relativamente novo, não 

possui um conceito único, tendo assim uma variedade de conceitos defendidos, dificultando 

assim uma análise mais precisa do que queremos falar.  

Nesse sentido, foi realizada uma revisão sistemática da literatura e percebeu-se a existência 

de três classificações de coworkings : espaços de trabalho da comunidade, que foram 

definidos com a finalidade de servir as comunidades locais; o conceito refere-se a ideia de 

trabalhar ao lado, mas não com os outros. Os Unoffices,  esse espaço incentiva as discussões e 

a interação entre os colegas de trabalho. Se definem como um espaço de escritórios flexíveis 

que permitem aos trabalhadores interagirem e se encontrarem com os seus clientes. E os 

espaços federados que têm o intuito de  fomentar conexões mais ativas entre colegas de 

trabalho, conexões essas que podem levar a relações de trabalho entre empresas. Seu foco é no 

empreendedorismo. Para efeito desse estudo, os coworkings analisados foram os federados e 

os unoffices. 

O conceito utilizado nesta dissertação é que “coworkings são espaços flexíveis com grande 

diversidade de empresas que, se forem estruturados e configurados como valor, podem gerar 

uma sinergia exponencial, ampliando a socialização e os resultados dos empreendedores, bem 

como do espaço” (autor) . Associado a esta definição, adota-se o tripé de criação, configuração 

e apropriação do valor para analisar o desenvolvimento de um modelo de negócio (SILVA E 

MERIELLES, 2019).  
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De acordo com Silva e Meirelles (2019), a criação do valor consiste no processo de 

descobrir e reconhecer oportunidades através da análise do contexto dos ecossistemas de 

negócios, juntamente com seus recursos e capacidades internas, buscando valor superior por 

meio de vantagens para o cliente e para as partes interessadas. A configuração do valor 

consiste no processo de implementação de oportunidades através da articulação de recursos e 

atividades, internamente e externamente, em busca de um sistema de valores eficiente  e 

dinâmico, de acordo com caminho evolutivo da organização. Por sua vez, a apropriação de 

valor  é definida pela autora como o processo de aprendizagem por meio da avaliação de efeitos 

de retroalimentação ligando os resultados de desempenho com escolhas estratégicas, 

caminhando na linha tênue entre criação de valor e configuração de valor  que se se bem 

utilizados, podem gerar resultados para os empreendedores e aos proprietários desses espaços 

Uma das hipóteses de pesquisas se refere ao fato das  empresas de coworking 

demonstrarem não terem estruturado seus modelos de negócios do ponto de vista da co-criação 

do valor, gerando valor percebido pelos coworkers, fornecendo subsídios para estruturação e 

aumento da rentabilidade dos coworkings. 

Diante do exposto, propõe-se a seguinte questão de pesquisa: Como são desenvolvidos os 

modelos de negócios dos coworkings?   

O objetivo geral desse estudo é o de compreender como são desenvolvidos os modelos de 

negócios adotados pelos empreendedores de coworkings dentro do seu processo dinâmico de 

criação, configuração e apropriação de valor. 

Como objetivos específicos desse estudo busca-se: 

1. Compreender o processo evolutivo dos modelos de negócios dos coworkings identificando 

os diferentes ciclos que compõem essa trajetória; 

2. Compreender os processos de  criação dos coworkings mediate a análise de oposições e 

silogismos analisando os aprendizados gerados; 

3. Compreender os processos de configuração de valor dos coworkings por intermédio da 

análise de oposições e silogismos analisando os aprendizados gerados; 

4. Compreender os processos de apropriação de valor dos coworkings por meio da análise de 

oposições e silogismos analisando os aprendizados gerados. 

2.    Referencial teórico 

2.1 Etapas de construção do referencial teórico 

 Para que fossem estruturadas as bases para as pesquisas, foi realizado um levantamento 

através da Web of Science, no dia 26/02/2019 às 10h45min e no mesmo dia às 12h no Google 

acadêmico. Os dados do Web of Science demonstraram as seguintes informações: 
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• Coworking -  90(noventa) tópicos identificados, sendo 67(sessenta e sete) artigos; 

• Modelos de negócios em coworkings – Nenhum tópico identificado; 

• Criação de valor em coworkings – Nenhum tópico identificado; 

• Configuração de valor em coworkings – Nenhum tópico identificado; 

• Apropriação de valor em coworkings – Nenhum tópico identificado; 

• Business models in coworking – 12 (doze) tópicos, sendo 9 (nove) artigos; 

• Value creation in coworking – 4 (quatro) tópicos,  sendo 1(um) artigo; 

• Value setting in coworking – 1 (um) artigo; 

• Value appropriation in coworking – 1(um) artigo. 

 Já os dados disponíveis via Google acadêmico, utilizando as mesmas combinições 

demonstraram resultados bem diferentes , conforme demonstrado abaixo: 

• Coworking -  11.100 (onze mil e cem) tópicos identificados; 

• Modelos de negócios em coworkings – 1.700 (Um mil e setecentos) tópicos identificados; 

• Criação de valor em coworkings – 942 (novecentos e quarenta e dois) tópicos identificados; 

• Configuração de valor em coworkings – 673 (seiscentos e setenta e três) tópicos 

identificados; 

• Apropriação de valor em coworkings – 310 (trezentos e dez) tópicos identificados; 

• Business models in coworking – 4.480 (quatro mil, quatrocentos e oitenta) tópicos 

identificados); 

• Value creation in coworking –2.740 (dois mil setecentos e quarenta) tópicos identificados; 

• Value setting in coworking – 1.920 (Um mil novecentos e vinte) tópicos identificados; 

• Value appropriation in coworking – 896 (oitocentos e noventa e seis tópicos) tópicos 

identificados. 

 Foram lidos uma boa parte dos resumos e excluídos os textos cujos resumos não 

apresentaram alguma conexão com o tema;  

 Foram lidos 70 artigos completos; 

 Foram incluídos os textos que, mesmo estando fora do contexto de modelo de negócios em 

coworkings, ajudam no avanço da discussão de interesse desta pesquisa.  

A leitura dos artigos demonstrou a grande quantidade de conceitos advindos do termo 

coworking, demonstrando assim a falta de um padrão a ser adotado. Ou seja, possuem modelos 

de negócios diferentes, alguns criando e configurando valor unicamente através do seu espaço 

físico e outras criando, configurando e apropriando valor através da criação de um ecossistema 

empreendedor que dê suporte as empresas no seu desenvolvimento, bem como ampliar a sua 
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rede de networking. Alguns dos artigos posicionam coworking, dentre outras perspectivas mais 

genéricas, como a simples reunião de pessoas para trabalharem em conjunto. 

2.2 O surgimento e crescimento dos coworkings 

Moriset (2014) encontra as reminiscências de ambientes de trabalho conhecidos como 

coworking ainda no século XX, nos chamados caffés littéraires (cafés literários). Este tipo de 

estabelecimento funcionava como um ponto de encontro e de estudos, aliado às possibilidades 

dos serviços de um café́, tendo sido palco de reuniões que levaram a idealização de muitos 

movimentos e vanguardas artísticas em diferentes momentos históricos.  

Porém, o termo coworking emerge no ano de 1999, sendo cunhado por Bernie DeKoven - 

um game designer e teórico americano - ao desenvolver um novo tipo de plataforma coordenada 

por computadores. Tal sistema tinha como função colaborar com o trabalho em reuniões de 

negócios, informando aos presentes as notas mais importantes sobre a reunião, em telas, que 

fossem visíveis a todos, de maneira simultânea, baseando-se na ideia de “working together as 

equals”(trabalhando juntos como iguais).  

Foi considerado como um dos primórdios da ideia de coworking, o espaço C-base - fundado 

em 1995 em Berlim, Alemanha. Esse ambiente foi criado para ser utilizado por pessoas com 

interesse em tecnologia, ciência e temas ligados à ficção cientifica, com o intuito de 

compartilhamento de conhecimentos e colaboração com estudos sobre o assunto, e é 

considerado como o primeiro hackerspace da história. Entendem-se como hackerspaces os 

espaços físicos direcionados a comunidades de entusiastas de temas variados, visando estudar 

e trocar informações sobre determinado assunto. Os tipos mais comuns de hackerspace 

atualmente são os ambientes ligados a temas como computadores e tecnologia, arte industrial, 

robótica e eletrônica (SCHLESINGERS, 2010). Conforme relatado na introdução, o conceito 

de inovação aberta é muito bem demonstrado no conceito que foi utilizado no espaço C-base. 

Conforme descrito por Pratt (2002), a península de São Francisco foi uma das áreas líderes 

na produção de novas mídias no início dos anos 2000, como resultado de uma infraestrutura de 

interação "híbrida" capaz de conectar tecnologias, espaços e pessoas. Pratt (2002) observa que 

São Francisco, localizado no final do Vale do Silício, com uma alta concentração de indústrias 

de tecnologia e empresas de hardware, satisfez as exigências de um "espaço de produto" 

contemporâneo. Isto deveu-se a uma divisão sócio-espacial eficiente do ambiente de trabalho e 

cultural, naturalmente envolvida em um ambiente boêmio - uma cultura vibrante infundida com 

ativismo político e padrões de trabalho socialmente organizados baseados em redes sociais, e 

conhecimento tácito ou compartilhado (PRATT, 2002).  
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A ideia atual de coworking consolidou-se em agosto de 2005, quando Brad Neuberg, um 

engenheiro de software americano, fundou um ambiente destinado a compartilhar espaços de 

trabalho em um centro comunitário voltado à mulher, chamado Spiral Muse  localizado em São 

Francisco, Estados Unidos (BOTSMAN & ROGERS, 2011; SPINUZZI, 2012). Tratava-se de 

um espaço com capacidade para cinco a oito mesas destinadas a um trabalho a ser executado 

duas vezes por semana. O ambiente possuía características peculiares, tais como atividades 

relacionadas à meditação, alimentação, programação de passeios de bicicleta.  

O co-working, de um modo geral, pode ser entendido simplesmente como o trabalho em 

conjunto e até colaborativo entre dois empregados de uma mesma empresa (FOERTSCH, 

2011). Já o coworking, grafado sem a separação entre as palavras, vai além desta ideia e diz 

respeito ao movimento de trabalho em conjunto e colaborativamente e que, apesar de não 

estarem ligadas por uma mesma empresa, dividem, primordialmente, um mesmo ambiente – 

físico, apesar de não haver um conceito único, dependendo inclusive do posicionamento do 

coworking no mercado.  

O termo relaciona-se a uma intenção mais genuína de troca, a uma busca por interação 

social e sinergias. Independentemente das pessoas estarem trabalhando em um mesmo projeto, 

em uma mesma empresa, ou pela mesma finalidade (BIZARRI, 2010), elas podem 

simplesmente compartilhar um espaço que lhes traga maiores benefícios do que se estivessem 

trabalhando em escritórios particulares ou em suas casas.  

Não existe um conceito único ou validado para o termo coworking e para tanto a seguir são 

apresentadas algumas definições. 

2.3 Coworking –  definições conceituais 

O primeiro livro sobre coworking (JONES, SUNDSTED , & BACIGALUPO, 2009) não 

fornece uma definição, embora cite muitos colegas de trabalho e proprietários de espaço que 

descrevem o que significa coworking para eles. 

As definições conceituais de coworking variam desde uma visão ampla e geral de espaço 

físico, abrigando profissionais variados ( DEGUZMAN e TANG -2011,SURMAN – 2013, 

STUMPF – 2013 e GANDINI 2015), até visões mais específicas, em que o coworking é visto 

como espaço de empreendedores, baseado na troca de conhecimento ( DEIJL – 2011, LANGE-

2011, CAPDEVILA - 2013, MERKEL - 2015 e MESQUITA – 2016) . 

DeGusman and Tang (2011) definem coworking como uma configuração e dinâmica de 

um grupo diversificado de pessoas que não trabalham necessariamente para a mesma empresa 

ou no mesmo projeto, trabalhando lado a lado, compartilhando o espaço de trabalho e recursos. 

Já Surman (2013) refere-se a coworking como trabalhar em espaços de escritório 
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compartilhados usando economias de escala para dar inquilinos acesso a facilidades e 

comodidades que de outra forma não seria capaz de suportar. Dentro desse conceito de espaço 

físico Stumpf (2013) relata que coworkings são vistos basicamente como escritórios 

compartilhados que oferecem eficiência principalmente operacional, não havendo a 

necessidade de nenhum interação.  

Gandini (2015) define que os espaços de coworking são locais de trabalho compartilhados, 

utilizados por diferentes tipos de profissionais do conhecimento, principalmente freelancers, 

trabalhando em vários graus de especialização no vasto domínio da indústria do conhecimento. 

Todos esses autores conceituam coworking muito mais dentro de uma análise sobre a 

perspectiva do compartilhamento do espaço para ganho de escala e eficiência operacional. 

Nesse contexto, não existe uma relação direta com a inovação aberta e a relação e engajamento 

das pessoas para geração de novos insights e/ou projetos compartilhados. 

Embora os espaços de coworking tenham surgido, sendo uma das causas, como uma 

solução de baixo para cima e muitas vezes improvisada, para a recessão e mudanças estruturais 

nos mercados de trabalho urbanos, eles também estão relacionados às tentativas atuais de 

renegociar o espaço urbano em um processo de negociação de espaços compartilhados e valores 

(FERGUSON, 2014). Semelhante à proliferação de hortas comunitárias, conselhos de 

vizinhança e intervenções artísticas que reivindicam e reapropriam espaços urbanos como 

“locais de engajamento ativo e democrático”, o coworking também pode ser interpretado como 

uma prática emancipatória desafiando as políticas neoliberais atuais de individualização 

(LAZZARATO, 2009). 

A interpretação dos espaços de coworking, na economia do conhecimento urbano 

contemporâneo, sugere que as práticas de coworking pode efetivamente oferecer o potencial 

para uma redefinição física das práticas de trabalho 'nômades' (O'BRIEN, 2011). A 

proximidade física em combinação com a proximidade cognitiva, e intensa interação face-a-

face, facilita a criação e cultivo de relações baseadas na confiança (BOSCHMA, 2005). Estas 

relações de confiança reduzem os custos de transação relacionados com a pesquisa, validação 

e transferência de informações e novos conhecimentos.  

 Quandt e Castilho (2013) relatam que a colaboração em espaços de coworking pode estar 

sujeito a diferentes interpretações. Pode ser visto tanto como um subproduto do espaço como a 

razão pela qual existe.  

Diferentes e muitas vezes contraditórios necessidades podem proporcionar um contexto 

socialmente complexo onde uma comunidade é formada e pode ser transformado por esta 

socialização (VAN DEN BROEK, 2013). Nesse sentido, um espaço de coworking nutre 
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ecossistemas de negócios, dado o potencial de partilha de conhecimentos e práticas de 

aprendizagem em um espaço especial que resulta em oportunidades de inovação nos negócios, 

serviços e produtos.  

Alguns empreendedores visualizam como mais do que uma maneira conveniente de 

recursos, eles veem isso como uma maneira de escapar do isolamento de trabalhar sozinho 

oferecendo um espaço de convívio para quebrar a solidão (MORISET, 2013). As razões para 

se juntar a um espaço de coworking são principalmente para acessar o espaço em si, o contato 

direto, os eventos, e o senso de comunidade ou “casa”.  

De uma certa forma, alguns empreendedores buscam em um coworking recursos, bem 

como condições de se relacionarem com outras pessoas e conhecimentos. O nível de recursos 

se refere ao espaço físico comum que atrai as pessoas ou organizações que procuram uma 

mistura de conveniência e de socialização de vantagens pessoais. No nível relacional, o foco é 

sobre o efeito sinérgico da colaboração de uma comunidade formada por uma rede social 

diversificada de pessoas que optam por compartilhar recursos. Moriset (2014) utiliza a noção 

de "terceiro ambiente" para explicar os espaços de coworking. O autor remete à definição do 

sociólogo Oldenburg (1989) para explicar a origem do conceito, construído antes mesmo do 

surgimento da Internet. Ele acreditava na importância de um ambiente alternativo, aquele 

proporcionado no espaço privado da residência e do trabalho, onde existe a perspectiva de um 

encontro "regular, voluntário, informal, e animadamente esperado". Ele explica que o princípio 

fundamental desses espaços é justamente a capacidade de "produzir serendipity", em outras 

palavras: de proporcionar descobertas importantes por acaso. No entanto, segundo o autor, 

apenas a proximidade física não é suficiente para que isso ocorra, razão pela qual ele apresenta 

uma explicação ancorada no conceito de terceiro ambiente, a partir da teoria da proximidade. 

O terceiro ambiente é o lugar entre a casa e o trabalho de uma pessoa, o local onde ela pode se 

reunir com regularidade para conversas amigáveis, descontraídas, e onde encontra boas 

companhias que lhe permitem esquecer, ao menos momentaneamente, os problemas que 

naturalmente surgem naqueles outros dois ambientes (OLDENBURG, 1989).  O conceito de 

coworking, embora tenha crescido e tomado novas formas no decorrer do tempo, ainda pode 

ser associado à ideia de terceiro ambiente como a intersecção entre um espaço de trabalho 

tradicional e um espaço social que, por sua flexibilidade e hibridez, seria o único capaz de 

assegurar o desenvolvimento de uma sociedade em rede a partir da relação entre um novo perfil 

de trabalhador e novas práticas de trabalho (MORISET, 2013; BIZARRI, 2014; SPINUZZI, 

2012). 
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Um aspecto relevante da colaboração em espaços de coworking é entender a motivação 

comportamental por trás do desejo dos indivíduos para compartilhar seus recursos e redes uns 

com os outros (KENLINE, 2012). Neste sentido, um espaço de coworking é o reflexo de um 

bem-estar de uma comunidade dependente de um terreno mental comum para as relações 

emergentes (STUMPF, 2013). Moriset (2014) argumenta que o coworking é um fenômeno 

global que mantém fortes raízes locais, pois enquadra políticas que apontam para o surgimento 

de distritos criativos em torno dos ambientes urbanos. 

Os espaços de coworking são locais de trabalho compartilhados, utilizados por diferentes 

tipos de profissionais do conhecimento, principalmente freelancers, trabalhando em vários 

graus de especialização no vasto domínio da indústria do conhecimento (GANDINI 2015). 

Eles são uma concentração de produção de conhecimento e distribuição de conhecimento, 

e proporcionam a oportunidade para a troca de diferentes conceitos entre profissionais e a 

criação de colaborações que são particularmente importantes para os negócios, especialmente 

startups que não têm recursos suficientes para operar sem qualquer apoio (MERKEL, 2015). 

Portanto, coworking se refere à prática de trabalhar lado a lado em ambientes de trabalho 

compartilhados flexíveis onde mesas podem ser alugados em uma base diária, semanal ou 

mensal. Assim os anfitriões e/ou proprietários dos coworkings desempenham um papel crucial 

para permitir a interação entre os colegas de trabalho. 

Já Lange (2011) delineia uma definição de espaços de coworking como espaços completos 

permeados por empreendedores que prezam a independência, redes colaborativas e política, e 

que compartilham um conjunto de valores em um ambiente de rede voltado ao coletivo de ideais 

de open source traduzidos em um espaço físico. 

Spinuzzi (2012) sustenta que coworking é o exemplo mais eminente dos novos modelos de 

“trabalho distribuído”, que parecem ser a tendência de entrada na organização do trabalho na 

economia do conhecimento .  

Devemos interpretar espaços de coworking como lugares que freelancers e trabalhadores 

independentes acessam com o propósito de fomentar práticas de networking que a literatura 

sobre o trabalho do conhecimento identifica como o “motor” de suas profissões, sintetizado na 

expressão “tem tudo a ver quem você conhece” (BLAIR, 2001). 

O estudo de Capdevila (2013) oferece uma teoria de espaços de coworking como 

“microclusters” que permitem a transferência de conhecimento entre os membros de uma 

perspectiva baseada em rede, fazendo assim uma analogia com clusters industriais localizados, 

onde as organizações e empresas criam relações em rede com o objetivo de construir relações 

de confiança. Ele argumenta que espaços de coworking são territórios onde microempresas e 
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freelancers coexistem e colaboram em uma variedade de ações e tarefas. Em seu estudo, ele 

argumenta que as comunidades que surgem em espaços de coworking criam dinâmicas de 

conhecimento similares aos que foram referidos na literatura sobre os processos de criação de 

conhecimento em clusters industriais.  

A emergência de uma comunidade de conhecimento não é concedido e nem todos os 

coworkings resultam na construção de uma comunidade de conhecimento dinâmico. No 

entanto, a construção da comunidade responde mais a uma lógica de surgimento orgânico e 

autônomo em vez de um projeto intencional (WENGER, 1998). Mesmo que ele possa ser 

estimulado e apoiado, a criação de uma comunidade de um coworking baseia-se no 

engajamento de seus membros. Portando uma das estratégias que podem  ser utilizadas no 

processo de criação de valor refere-se a forma de estruturação desse comunidade dinâmica, o 

que irá se confirmar se, no processo de apropriação de valor, for mensurado, dentre outros 

fatores, o engajamento de seus membros. 

Coworking não é, portanto, apenas sobre trabalhar “sozinhos” ou “lado a lado” em um 

espaço de escritório flexível e principalmente acessíveis. Ele também é sustentado por um 

modelo cultural normativo que promove cinco valores: comunidade, colaboração, abertura, 

diversidade e sustentabilidade. Esta “abordagem colaborativa” é sempre sublinhada como 

uma característica distintiva que define coworking para além de outras formas de trabalho 

compartilhado, escritórios flexíveis, mesas quentes, cafés ou incubadoras de empresas 

(MERKEL, 2015). 

A prática de coworking também não está mais confinada a espaços de coworking, mas 

pode ser realizada em outros lugares ou arranjos físicos. Alguns destes assumem um formato 

adaptado (reuniões semanais ou mensais em cafés, espaços alugados, ou ocasionalmente 

organizações como espaço ou  um estúdio de arte em Londres). Em outros casos, as empresas 

abrem seus escritórios “fechados” para colegas de trabalho temporários. Emergindo em 

paralelo, os espaços de coworking são uma variedade de makerspaces, fablabs e hackerspaces. 

Estes espaços são baseados na comunidade, mas visam o manual de base ou fabricação digital 

em projetos autodirigidos (SMITH et al.). 

Enquanto a pesquisa sobre as geografias de criação do conhecimento afirma que a 

proximidade espacial pode aumentar a probabilidade de certos tipos de relações e aprendizagem 

(BATHELT et al., 2004), espaços de coworking demonstram que apenas fornecer um espaço e 

contexto compartilhado não é suficiente.  

Portanto, existem inúmeras definições sobre o que é um coworking, algumas com certas 

similaridades e outras totalmente diferentes.  
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Trata-se de um modelo de trabalho que é constantemente revisto, de acordo com o 

surgimento de novos espaços e membros, o que faz dele um fenômeno sem definição 

enclausurada (MERKEL, 2015).  

Spinuzzi (2012), realizou um estudo que durou 24 meses no qual entrevistou proprietários 

de coworkings, gerentes e empreendedores, com o intuito de coletar uma série de informações, 

dentre as quais a definição de coworking, no entendimento deles. 

Após as entrevistas com os proprietários atrelado ao cruzamento de dados disponíveis no 

site das empresas e no linkedin, ele classificou o conceito em três partes: espaços de trabalho 

da comunidade, unoffices ou espaços federados. 

Os espaços de trabalho da comunidade foram definidos com a finalidade de servir às 

comunidades locais; o conceito refere-se a ideia de trabalhar ao lado, mas não com os outros. 

Consequentemente, esses espaços estudados tinham políticas de preservar a tranquilidade, uma 

única característica a esta categoria de espaço de coworking. Ambos também tiveram usos 

mistos, de acordo com as suas missões orientadas para a comunidade maiores. Para que possa 

exemplificar, uma das empresas pesquisadas nesse estudo, denominada Soma Vida,  se definia 

como “um lugar para as pessoas encontrarem a paz de espírito, equilíbrio e a comunidade”. 

Esse espaço possuía lugares para massagens, terapias, relaxamento e um espaço para trabalho. 

De acordo com um dos proprietários da Soma Vida, Sonya Davis, “COWORK” é a abreviação 

de “espaço de trabalho da comunidade”, e ela temia que as pessoas pudessem pensar que “você 

realmente tem que sentar-se e colaborar com alguém, como se houvesse projetos em comuns.  

Já no caso dos unoffices,  os proprietários de alguns espaços de coworking definem seu 

negócio para aqueles que não trabalham em um escritório, mas que perderam as interações e as 

comodidades do ambiente de escritório. Em contraste com o espaço de trabalho da comunidade, 

esse espaço incentiva as discussões e a interação entre os colegas de trabalho. Uma 

empreendedora desse estudo definiu que se não há espaço para o diálogo e interações, o mesmo 

não pode ser denominado como um coworking e o proprietário da Blake Freeburg, relata que 

coworking é “uma espécie de plataforma de negócios de baixo custo com conhecimento 

compartilhado que amplia suas oportunidades de negócios”. 

Os unoffices  se definem como um espaço de escritórios flexíveis que permitem aos 

trabalhadores interagir e se encontrar com os seus clientes. Seu objetivo é o de recriar as 

características do ambiente de escritório tradicional. Em particular, eles enfatizaram que os 

colegas de trabalho e/ou empreendedores podem trocar ideias e obter feedback de outros 

colegas de trabalho. Eles tendem a enfatizar que esse tipo de espaço  são superiores ao ponto 

de encontro padrão para os independentes, ou seja, as cafeterias. 
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Já os espaços federados definem a sua missão com o intuito de  fomentar conexões mais 

ativas entre colegas de trabalho, conexões essas que podem levar a relações de trabalho entre 

empresas - contratos ou referências - isto é, federações (ZUBOFF e MAXMIN, 2004). Seu foco 

é no empreendedorismo. Os espaços de trabalho federados incentivavam fortemente a 

interação, mas também incentivavam a colaboração formal. 

Os espaços de trabalho federados se definiram em termos de promover relações comerciais, 

além das pessoais. Seu objetivo é o de facilitar a colaboração com os outros em relações formais 

e informais. Ou seja, os proprietários viram estes espaços como uma rede de potenciais 

contratantes. Embora eles tenham enfatizado esse foco colaborativo, os proprietários também 

enxergam seus espaços como um meio para proporcionar os benefícios da interação que o 

modelo unoffice fornece.  

Os espaços federados podem se desenvolver também utilizando-se de algumas 

similaridades com os conceitos de incubadoras e aceleradoras. Filosoficamente, incubadoras 

foram desenhadas para nutrir negócios nascentes amortecendo-os de seu ambiente, provendo 

aos mesmos local para crescer em um espaço protegido das forças de mercado. Aceleradoras, 

em contraste, são desenhadas para aumentar a velocidade das interações com o mercado 

visando ajudar negócios nascentes a se adaptar rapidamente e aprender.” (COHEN e 

HOCHBERG, 2014, p.9). 

No artigo desenvolvido por Ribeiro, Plonski e Ortega em 2015, os mesmos demonstram de 

maneira mais clara a distinção entre as incubadoras e aceleradoras no Brasil. As incubadoras, 

por oferecerem, geralmente, um programa de duração temporal maior (chegando até 3 anos), 

estrutura física melhor organizada e protegida - com acesso a centros científicos de pesquisa, 

laboratórios de universidades e programas de incentivo tecnológico -, caracterizam-se por 

serem mais voltadas para o desenvolvimento do produto, carecendo de mentores constantes 

com expertise de mercado e com ênfase em uma estrutura de baixo custo para os 

empreendedores incubados. Já as aceleradoras, devido ao período de tempo menor (3 a 12 

meses) e atividade intensiva de mentores direcionando questionamentos e indicações quanto ao 

modelo de negócios, caracterizam-se por trazer maturidade à percepção dos empreendedores 

em relação ao mercado no qual estão inseridos. Ou seja, os espaços federados de coworkings 

podem fortalecer as relações entre os seus coworkers através de um processo de interação e 

colaboração dos processos de gestão, tecnonologia e mercado atrelados a mentorias, 

consultorias, dentre outras estratégias. 

No quadro a seguir, relaciono alguns conceitos/definições sobre coworkings classificando-

os de acordo com a estruturação de espaços de Spinuzzi (2012): 
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Conceito Autor Ano Classificação 
Grupo de pessoas que trabalham lado a lado, mesmo que não 

trabalhem em conjunto no sentido tradicional. Apesar disso, possuem 

uma compreensão mútua sobre os valores que compartilham entre si 

em termos de interação social, troca de informação, colaboração e 

inovação. 

Forlano 2008 
Unoffices ou 

federados 

Os coworkings são espaços físicos que reúnem profissionais que 

trabalham fora do escritório convencional, que geralmente são 

empresários independentes, freelancers, empreendedores e 

profissionais autônomos que buscam algum tipo de interação humana, 

já que nos homeoffices geralmente o trabalho acaba sendo isolado. 

 Leforestier 2009 Unoffices 

Coworking pode ser interpretado como uma prática emancipatória 

desafiando as políticas neoliberais atuais de individualização. 
Lazzarato 2009 Sem classificação 

Normalmente são profissionais que trabalham em casa, ou 

independentes, ou pessoas que viajam com frequência, que trabalham 

em relativo isolamento. Trata-se do encontro social de um grupo de 

pessoas que continuam trabalhando de forma independente, mas 

interessados na sinergia que pode ocorrer ao se trabalhar dividindo o 

mesmo espaço com pessoas de talento. 

Bizzarri  2010 Unoffices 

Um espaço de coworking é essencialmente um espaço de trabalho 

flexível, sem qualquer estrutura hierárquica, usado principalmente 

por empreendedores. Configura-se em uma comunidade aberta, onde 

a confiança e a colaboração desempenham papel fundamental. Um 

lugar onde os trabalhadores trabalham um ao lado do outro, o 

conhecimento é compartilhado, o capital humano cresce 

constantemente e valores são construídos a partir do fim da 

competição e o início da colaboração. 

Deijl  2011 Federados 

São espaços completos permeados por empreendedores que prezam a 

independência, redes colaborativas e política, e que compartilham um 

conjunto de valores em um ambiente de rede voltado ao coletivo de 

ideais de open source traduzidos em um espaço físico. 

Lange 2011 Federados 

Configuração e dinâmica de um grupo diversificado de pessoas que 

não trabalham necessariamente para a mesma empresa ou no mesmo 

projeto, trabalhando lado a lado, compartilhando o espaço de trabalho 

e recursos. 

DeGuzman 

and Tang 
2011 

Espaço de 

trabalho da 

comunidade 

Devemos interpretar espaços de coworking como lugares que 

freelancers e trabalhadores independentes acessam com o propósito 

de fomentar práticas de networking que a literatura sobre o trabalho 

do conhecimento identifica como o "motor" de suas profissões, 

sintetizado na expressão "tem tudo a ver quem você conhece". 

Blair 2011 
Unoffices ou 

federados 

Coworking é o exemplo mais eminente dos novos modelos de 

trabalho distribuído, que parecem ser a tendência de entrada na 

organização do trabalho na economia do conhecimento.  

Spinuzzi 2012 Sem classificação 

É uma forma de trabalho  em que os indivíduos se reúnem em um 

lugar para criar valor ao compartilhar informações e sabedoria por 

meio da comunicação e cooperação nas condições de suas escolha. 

Uda 2013 
Unoffices ou 

federados 

Coworking refere-se a trabalhar em espaços de escritório 

compartilhados usando economias de escala para dar acesso a 

facilidades e comodidades que de outra forma não seria capaz de 

suportar. 

Surman 2013 

Espaço de 

trabalho da 

comunidade 

Oferece uma teoria de espaços de coworking como “microclusters" 

que permitem a transferência de conhecimento entre os membros de 

uma perspectiva baseada em rede. São territórios onde microempresas 

e freelancers coexistem e colaboram em uma variedade de ações e 

tarefas.  

Capdevila 2013 Federados 

Espaços de coworking são vistos basicamente como escritórios 

compartilhados que oferecem eficiência principalmente operacional. 
Stumpf 2013 

Espaço de 

trabalho da 

comunidade 
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Estes espaços são baseados na comunidade, mas visam o manual de 

base ou fabricação digital em projetos auto-dirigidos. Alguns destes 

assumem um formato adaptado (reuniões semanais ou mensais em 

cafés, espaços alugados, ou ocasionalmente organizações como 

espaço ou  um estúdio de arte em Londres). Em outros casos, as 

empresas abrem seus escritórios “fechados” para colegas de trabalho 

temporários. Emergindo em paralelo, os espaços de coworking são 

uma variedade de makerspaces, fablabs e hackerspaces.   

Smith et al 2013 
Unoffices ou 

federados 

O coworking é um fenômeno de local de trabalho que está emergindo 

rapidamente e é caracterizado por ambientes de trabalho em espaço 

aberto, entre o trabalho em casa e o trabalho em um ambiente de 

escritório tradicional 

Andrade, 

Ares, 

Suarez & 

Giret 

2013 

Espaço de 

trabalho da 

comunidade 

O coworking é um fenômeno global que mantém fortes raízes locais, 

pois enquadra políticas que apontam para o surgimento de distritos 

criativos em torno dos ambientes urbanos. 

Moriset 2014 
Unoffices ou 

federados 

Comunidades de trabalho onde empreendedores, autônomos e 

profissionais com flexibilidade quanto ao espaço de trabalho – 

aqueles trabalhadores criativos independentes - são capazes de se unir 

e trabalhar lado a lado, de forma independente ou em colaboração, 

assim como desejado” 

Lumley 2014 Unoffices 

Os espaços de coworking são locais de trabalho compartilhados, 

utilizados por diferentes tipos de profissionais do conhecimento, 

principalmente freelancers, trabalhando em vários graus de 

especialização no vasto domínio da indústria do conhecimento. 

Gandini 2015 

Espaço de 

trabalho da 

comunidade 

Os espaços de coworking são uma concentração de produção de 

conhecimento e distribuição de conhecimento, e proporcionam a 

oportunidade para a troca de diferentes conceitos entre profissionais 

e a criação de colaborações que são particularmente importantes para 

os negócios, especialmente startups que não têm recursos suficientes 

para operar sem qualquer apoio. 

Merkel 2015 Federados 

Trata-se de um movimento fundamentado na necessidade de 

flexibilidade e da troca baseada na interação, que se sustenta nos 

valores construídos e partilhados entre os membros que dele 

participam, e que encontra, no compartilhamento de ideias, 

conhecimento, vivência, práticas, e outros, uma forma de se propagar. 

Mesquita 2016 Federados 

Quadro 1 – Conceito sobre coworkings e classificação – Fonte – Elaborado pelo autor. 

Para efeito desse estudo, o conceito utilizado nesta dissertação é que coworkings são 

espaços flexíveis com grande diversidade de empresas que, quando estruturados e 

configurados como valor, podem gerar uma sinergia exponencial, ampliando a 

socialização e os resultados dos empreendedores instalados, bem como do espaço (autor). 

Essa definição possui todo conceito de criação (processo de descobrir e reconhecer 

oportunidades mediante análise do contexto dos ecossistemas de negócios, juntamente com 

seus recursos e capacidades internas, buscando valor superior por meio de vantagens para o 

cliente e para as partes interessadas), configuração (processo de implementação de 

oportunidades por meio da articulação de recursos e atividades, internamente e externamente, 

em busca de um sistema de valores eficiente  e dinâmico, de acordo com caminho evolutivo da 

organização) e apropriação de valor (processo de aprendizagem feito a partir da avaliação de 

efeitos de retroalimentação ligando os resultados de desempenho com escolhas estratégicas, 

caminhando na linha tênue entre criação de valor e configuração de valor) que se se bem 
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utilizados, podem gerar resultados para os empreendedores (coworkers) e os proprietários 

desses espaços. 

A seguir demonstrarei como esses espaços são estruturados de acordo com referencial 

teórico. 

2.4 Estruturando os espaços de coworkings 

Como podemos perceber, a maioria dos conceitos de coworkings estão em consonância 

com o seu surgimento advindos da economia compartilhada da inovação aberta, ou seja, são 

aqueles que posicionem com coworkings unoffice e federados. O foco dessa dissertação no que 

se refere a estruturação desses espaços, baseado no conceito adotado sobre coworkings, será o 

de analisar os coworkings posicionados como unoffice e federados.  

Entretanto o conceito de coworking quanto analisado sobre a ótica dos empreendedores, 

possui algumas peculiaridades diferentes. Spinuzzi (2012), entende que algumas dessas 

diferenças parecem se relacionar em virtude dos perfil das empresas e seus estágios. Por 

exemplo, um profissional independente que precisa atender clientes tem diferentes 

necessidades e expectativas de um contratante independente que precisa fazer conexões de 

negócios e conhecer potenciais subcontratantes.  

Jackson, K ( 2013) em seu artigo, classificou alguns modelos de coworkings existentes 

fortemente voltados para os processos de inovação: 

Lab Coworking ou Coworking para a Inovação: é uma nova geração de espaços nascidos 

para as grandes empresas, baseadas neste modelo e nos valores previstos nos coworking spaces. 

São utilizados por empresas para estarem mais próximas do seu público consumidor e assim 

possibilitar a inovação gerada fora do ambiente da empresa. Tem como objetivo testar produtos 

e novos modelos de negócios junto ao cliente de forma aberta e flexível.  

Coworking Spaces: para Fost (2008) e Leforestier (2009) é o compartilhamento de 

estrutura física, mobiliário, custos de locação, serviços de telefonia, internet e secretária, bem 

como, de um endereço comercial, gerando um ambiente propício ao networking, a troca de 

experiências, o compartilhamento de conhecimentos, a participação de eventos e a programas 

de capacitação. Este ambiente possibilita a geração de novos negócios, a inovação, o 

empreendedorismo, a disseminação do conhecimento.  

A) Coworking Kids: coworking spaces que além das atividades previstas habitualmente em 

um modelo tradicional, disponibiliza espaços destinados a crianças de diversas faixas etárias, 

com atividades, orientação de cuidadores/professores e alimentação; em ambientes como 

brinquedotecas, espaços de estimulação, biblioteca e espaços de leitura, jogos e recreação.  
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B) Street Coworking: as cidades estão a cada dia se transformando e buscando criar espaços 

para as pessoas, na valorização dos espaços públicos e de conveniência, na perspectiva das 

Smart Cities, das Creative Cities ou das Cidades para as Pessoas.  

C) School Coworking: as escolas também estão aderindo aos novos modelos de ambientes de 

inovação e os coworking spaces estão substituindo as salas de aula tradicionais. Porém, o 

conceito de trabalho compartilhado nas escolas se relacionam ao desenvolvimento de atividades 

pedagógicas orientadas para o processo de ensino-aprendizagem em níveis educacionais 

infantil, fundamental e médio.  

D) University Coworking: da mesma maneira que as escolas, como citado no item acima, as 

universidades também estão aderindo a este novo conceito de espaço, pois possibilita o 

desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, pesquisas, atividades regulares de empresas 

juniores, desenvolvimento de projetos, novos negócios (startups e spinoffs universitárias), bem 

como, serve de espaço de trabalho para estudantes que já possuem negócios, ou de empresas 

que possuem relacionamento de negócios com a universidade e instalam nos university 

coworking unidades da sua empresa  

E) Parklets Coworking: o termo Parklet foi utilizado pela primeira vez em 2005, como um 

mini-parque no espaço de estacionamento, que segundo a Prefeitura de São Paulo (2014), trata-

se de uma ampliação do passeio público, por meio da implantação de plataforma, instalada no 

espaço reservado a estacionamento na rua, com o objetivo de ampliar a oferta de espaços 

públicos, promover a convivência, estimular processos participativos, incentivar o transporte 

não-motorizado e criar um novo cenário para as ruas. Além deste objetivos, como alguns deste 

modelos possuem mesas, cadeiras, bancos, etc, também estão sendo utilizados para o 

desenvolvimento de atividades profissionais, reuniões, eventos, em um modelo muito 

semelhante aos modelos tradicionais de coworking spaces.  

F) Casas Compartilhadas: são residências compartilhadas, como as antigas repúblicas 

jovens, porém, este novo formato possibilita o desenvolvimento de atividades de trabalho, 

gastronomia, educação, eventos, artes e entretenimento, utilizando a cultura do 

compartilhamento como premissa. Podem ser classificadas como casas compartilhadas, a 

House of All, que possui quatro espaços com ações distintas, sendo: House of Work (trabalho), 

House of Food (gastronomia), a House of Learning (aprendizado) e a House of Bubbles (misto 

de lavanderia, e brechó́), todas situadas em São Paulo.  

G) Corpoworking: segundo Vallejo e Denervaud (2014) as empresas estão abrindo seus 

ambientes para o trabalho colaborativo junto as suas redes de fornecedores, clientes e parceiros 

de negócios, em modelos de ambientes flexíveis que possam acomodar suas redes para 
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trabalharem, após o término de reuniões ou de forma esporádica. Simplificadamente, as 

empresas emprestam os seus espaços e estruturas para a instalação temporária de seus 

fornecedores, parceiros e clientes para que este possam utilizar os seus escritórios. Este 

movimento, possibilita a tangibilização na própria empresa da cocriação, do coworking e do 

co-innovation. 

 Mesmo com a diversidade de ambientes com diferentes formatos, culturas, estruturas 

físicas e categorias, algumas similaridades são apresentadas quanto aos conceitos no momento 

da implantação e desenvolvimento dos espaços de coworking. Para Martin et al. (2010) estes 

conceitos podem se relacionar ao espaço físico, espaço psicológico, espaço virtual, espaço 

biológico e espaço de interação. 

a) Espaço Físico: o espaço físico é definido como um ambiente de aprendizagem, inovação e 

criatividade, que para Martin et al. (2010) depende da natureza das preferências pessoais ou 

institucionais, das necessidades, escolhas, conteúdos ou atividades desenvolvidas, sendo este 

uma ferramenta de suporte para o desenvolvimento de negócios, conhecimentos, networking, 

aprendizagem, prototipagem, entre outros aspectos.  

b) Espaço Psicológico: o espaço psicológico deve ser um ambiente de compartilhamento dos 

contextos e culturas individuais e coletivas, nas esferas de trabalho, vida, aprendizagem e 

socialização. Para Martin et al. (2010) são espaços de manifestações dos valores pessoais, 

crenças, percepções das influências culturais e familiares, de amizades, religiões, sociedade, 

disciplina e experiências biográficas. São espaços que propiciam o engajamento para o 

desenvolvimento de atividades em conjunto. 

c)  Espaço Virtual: o espaço virtual não está relacionado somente as tecnologias de Educação 

a Distância (EAD) individuais ou em grupo, mas oportuniza diversas formas de interação, 

possibilitando o livre acesso as mais diversas ferramentas e ambientes virtuais. 

d) Espaço Biológico: se relacionam ao desenvolvimento das características e habilidades 

individuais, físicas e mentais para o desenvolvimento da aprendizagem, diminuindo as 

dificuldades e déficits de aprendizagem. Nestes ambientes existe uma interação entre as 

pesquisas nas áreas de neurociências, visando a expansão das habilidades e da cognição dos 

indivíduos.  

e) Espaço de Interação: são espaços que possibilitam a interação entre professores, 

pesquisadores, empresários, empreendedores, inventores, estudantes, gestores, podendo ser 

transversal aos demais espaços, tendo como premissa a interação entre os agentes.  

f)  Espaços de Equilíbrio: compreendendo o ser humano como um ser integral, os espaços de 

equilíbrio, possibilitam o desenvolvimento da espiritualidade, do equilíbrio, da meditação, da 
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contemplação, do contato com a natureza, do encontro, do bem estar, da qualidade de vida, do 

ócio criativo, do relaxamento, de oração, possibilitando o desenvolvimento do 

autoconhecimento. 

Já o modelo criado por Kordi-Hubbard (2013) identifica cinco mecanismos existentes no 

fenômeno do coworking que impactam em menor ou maior grau os frequentadores desses 

espaços: 

1. A teoria da multidão, também conhecida como a inteligência coletiva ou colaboração, é a 

ideia de que multidões de pessoas com diferentes origens podem mais facilmente atacar e 

solucionar um problema; 

2. Encontros fortuitos, também pensados como encontros sociais, são experiências de 

aprendizagem sociais que criam e inspiram a troca de conhecimentos; 

3. Aquisição de conhecimento ocorre com o tempo que se gasta sendo exposto a diferentes 

tipos de pessoas no espaço de coworking; 

4. O design de espaço de coworking ajuda a facilitar as conversas em função de circunstâncias 

espaciais;  

5. E o networking ocorre nestes espaços para ajudar os indivíduos a ampliarem seu universo 

de contatos.  

Estes cinco mecanismos de coworking ajudam empreendedores e startups a aprender, 

ensinar e colaborar uns com os outros, para aumentar, de modo geral, seu capital social e assim 

maximizar a chance de impactar a economia (KORDI-HUBBARD, 2013).  

Como se vê, o campo de estudo sobre o fenômeno é ainda emergente, o que leva a uma 

"carência na compreensão crítica e socioanalítica do coworking, seus efeitos e relação com os 

processos de transformação cultural, econômica, política e social" (MERKEL, 2015), e do que 

vem acontecendo nas cidades e empresas a partir de seu surgimento. A baixa velocidade com 

que os estudos se desenvolvem pode representar um prejuízo que vai contra a tendência de 

crescimento da prática, cuja expectativa seria que se torne cada vez mais comum e benéfica aos 

indivíduos dentro da atual economia do conhecimento (GANDINI, 2015; LUMLEY, 2014).  

Em virtude da variedade de conceitos visualizados, no qual, em alguns casos, dependendo  

dos modelos de negócios a serem adotados devem ser totalmente diferentes, no caso dessa 

dissertação o conceito definido a ser utilizado é o de que coworkings são espaços flexíveis com 

grande diversidade de empresas que, se estruturados e configurados como valor, podem gerar 

uma sinergia exponencial, ampliando a socialização e os resultados dos empreendedores, bem 

como do espaço. 
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2.5 Referencial Teórico – Modelo de Negócio 

O construto modelo de negócio vem ganhando cada vez mais legitimidade acadêmica, 

todavia uma série de lacunas de cunho teórico e metodológico ainda se apresentam   

(MEIRELLES, 2015). O construto ainda não ganhou o status de teoria (LECOCQ; DEMIL; 

VENTURA, 2010; AREND, 2013). É um construto que ainda se situa no campo da prática. 

Parte disso se deve ao fato de que grande parte dos autores que tratam do tema não se preocupam 

em revelar os fundamentos teóricos e metodológicos dos modelos propostos (MEIRELLES, 

2015). 

O conceito de modelo de negócio tem sido discutido na literatura acadêmica desde o 

advento da internet e da proliferação do setor de e-business na década de 1990 (MORRIS; 

SCHINDEHUTTE; ALLEN, 2005), mas apareceu pela primeira vez em um artigo acadêmico 

(BELLMAN, CLARK, et al - 1957). 

Com o advento da internet no mundo dos negócios ocorreu um aumento acentuado do 

índice de mercado de ações NASDAQ para empresas de tecnologia, e para tanto percebeu-se o 

aumento das produções de artigos sobre modelo de negócios (OSTERWALDER e PIGNEUR 

2005).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nielsen e Lund (2012) apontam que, desde a referida década, os estudos do tema na 

literatura acadêmica evoluíram, passando por estágios iniciais de sensibilização, seguidos por 

fases destinadas a definições, classificações e conceituações, culminando em uma abordagem 

contemporânea orientada substancialmente à adoção de uma perspectiva mais dinâmica. 
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Para se ter um exemplo, em uma pesquisa realizada em 2005 por Osterwalder e Pigneur no 

qual foram entrevistadas 62 pessoas, os pesquisadores receberam 54 definições sobre modelos 

de negócios, sendo que 44 dessas definições estavam alinhadas com os seguintes conceitos: 

55% dos entrevistados relataram que o modelo de negócio era uma abordagem mais voltado a 

valor na visão cliente e 45% voltada as atividades da empresa. Ou seja, o primeiro trata-se de 

um olhar mais voltado para “fora” da empresa e o segundo para “dentro”. Nessa pesquisa já 

percebemos a dificuldade de entendimento das pessoas em relação ao conceito, bem como a 

sua falta de clareza. 

Para os pesquisadores Morris, Schhindehutte e Allen (2005), modelos de negócio podem 

ser conceituados em três grandes níveis:  

• Nível econômico de uma empresa onde a lógica que rege é basicamente a geração de lucro.  

• Nível operacional onde o foco concentra-se nos processos internos, métodos de produção 

e variáveis de decisão visando gerar valor ao cliente e gerar lucro para organização.  

• Nível estratégico que enfatiza o posicionamento da alta direção da empresa no mercado e 

suas interações através das fronteiras organizacionais cuja preocupação é a vantagem 

competitiva e a sustentabilidade como forma de criação de valor e geração de lucro sustentável.  

 Esse três níveis demonstram o dinamismo de uma empresa na elaboração e manutenção de 

seus modelos, assim como a estratégia como um fator importante para definição do valor e de 

seu posicionamento, visto que, como explicitado anteriormente, não existe um conceito padrão 

sobre modelos de negócios e seus fatores preponderantes. 

 Para os experimentos empresariais dos gerentes do mundo real, o modelo de negócios é 

mais parecido com o organismo do modelo de biologia - um conjunto incrivelmente complicado 

de arranjos onde cada pequena mudança em uma célula provavelmente alterará todos os outros 

relacionamentos (BADEN-FULLER e MORGAN,2010).  A forma como os autores abordam e 

escrevem sobre modelo de negócios foi sugerido  por Osterwalder et al. (2005, p.5). Ele sugere 

que os conceitos de modelo de negócio podem ser classificados em três grupos, sem grau de 

hierarquia entre os mesmos, apresentado na figura a seguir: 
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Figura 2 - Hierarquia de conceito de modelo de negócio - OSTERWALDER et al.(2005) 

a) Conceito de modelo de negócio como um conceito abstrato e como tal se ajustaria a qualquer 

empresa no mundo real. Respondem as perguntas sobre o que é um modelo de negócio e quais 

os elementos que o compõem; 

b) Conceitos que “descrevem um número de diferentes tipos abstratos de modelos de negócio 

(ou seja, um esquema de classificação), cada uma descrevendo um conjunto de negócios com 

características comuns”. Atendem ao quesito da taxonomia dos tipos respondendo as perguntas 

quais modelos de negócios que se assemelham uns aos outros e quais são as características em 

comum.  

c) Conceitos que “apresentam aspectos ou conceituação de um modelo de negócio do mundo 

real, em particular. Os conceitos dizem respeito a um caso real nominado por uma empresa para 

identificar do que se trata um modelo de negócio”.  

 De acordo com Meirelles (2015), dentre os vários trabalhos acadêmicos voltados 

especificamente para a discussão de modelo de negócio, é possível identificar 

cronologicamente três grupos de autores:  

1. Autores pioneiros (entre 1995 e 2005): desenvolvem as primeiras propostas conceituais e 

operacionais de modelos de negócio. 

2. Autores de referência (entre 2006 e 2010): consolidam uma proposta conceitual e um método 

de análise em uma tipologia. 

17 

 

 
Figura 1: Hierarquia de conceito de modelo de negócio.  

Fonte: Osterwalder et al. (2005, p.5) 

 

a) Conceito de modelo de negócio como um conceito abstrato e 
como tal se ajustaria a qualquer empresa no mundo real. Respondem 

as perguntas sobre o que é um modelo de negócio e quais os 
elementos que o compõem. 

b) Conceitos que  “descrevem  um  número  de  diferentes  tipos  
abstratos de modelos de negócio (ou seja, um esquema de 
classificação), cada uma descrevendo um conjunto de negócios com 

características  comuns”.  Atendem ao quesito da taxonomia dos tipos 
respondendo as perguntas quais modelos de negócios que se 
assemelham uns aos outros e quais são as características em comum.  

c) Conceitos que “apresentam  aspectos  ou  conceituação  de  um  
modelo de negócio do mundo real, em particular. Os conceitos dizem 

respeito a um caso real nominado por uma empresa para identificar 

do que se trata um modelo de negócio”.  
 

Os componentes do modelo de negócios auxiliam e ampliam a 

compreensão da necessidade de conjugar a intuição, a criatividade e o 
rigor analítico no processo de inovação estratégica nas organizações 

(LEHMANN-ORTEGA; SCHOETTL, 2005). 
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3. Autores contemporâneos (2011 em diante): buscam avançar no fundamento teórico e 

metodológico de modelos de negócio, ora aplicando os modelos de autores de referência; ora 

propondo novas dimensões a estes modelos, ou agrupando-as; ou então buscando desenvolver 

o construto a partir da aplicação em campos específicos, como o setor de serviços, ou mesmo 

refinando o construto a partir da discussão de aspectos específicos como a co-criação do valor, 

a servitização e a aplicação em modelos de negócio específicos, como é o caso dos modelos em 

rede. 

Dentre os autores pioneiros, a maioria deles analisaram o modelo de negócios dentro do 

campo de estudo da internet, especificamente relacionados ao e-business (SLYWOTSKY-

1996,TIMMERS-1998,STEWARTeZHAO-2000 e MAHADEVAN-2000, AMIT e ZOTT -

2001, OSTERWALDER e PIGNEUR 200). Alguns desses autores, ao longo do tempo 

começaram também a analisar o conceito de modelo de negócios dentro de uma visão mais 

genérica, ou seja, não utilizando apenas as empresas de e-business como referência, criando 

assim novos conceitos (MAGRETTA-2002, OSTERWALDER-2004, CASADESUS, TEECE 

- 2010, DEMIL  e LECOCQ-2010 e ZOTT, AMIT e MASSA -2011). 

Abaixo realizo uma síntese sobre as definições utilizadas pelos autores ao longo do tempo. 

Autor Ano Definição de modelo de negócio 

Slywotsky 1996 

A totalidade de como uma empresa seleciona seus clientes, define e 

diferencia suas ofertas, define as tarefas que irão realizar-se e aquelas que 

vão terceirizar, configura seus recursos, vai ao mercado, cria utilidade para 

os clientes e captura lucros.  

Timmers 1998 

Trata-se de uma arquitetura para os fluxos de produtos e serviços incluindo 

uma descrição das várias atividades dos participantes do negócio e de suas 

fontes de renda. 

Stewart e Zhao 2000 
É a maneira como a empresa visa ganhar dinheiro e sustentar seus lucros ao 

longo do tempo. 

Mahadevan 2000 
Agrupamento dos fluxos organizacionais relacionados à criação de valor e à 

receita da organização. 

Amit e Zott 2001 
Conteúdo e estrutura elaborados para a criação de valor por meio da 

exploração das oportunidades do negócio. 

Osterwalder 2004 
Representa a lógica do negócio de uma empresa em fazer dinheiro, bem como 
as conexões existentes entre os diferentes elementos que o compõem. 

Rappa 2004 

É um método de fazer negócio. Revela o que uma empresa faz para criar valor, 

como ela está situada entre os parceiros na cadeia de valor e como se relaciona 

com os clientes a ponto de gerar receitas. 

Morris,  

Schindehutte e 

Allen 

2005 
Conjunto integrado de decisões estratégicas, operacionais e econômicas 

orientadas à obtenção de vantagem competitiva sustentável. 

Shafer, Smith e 

Linder 
2005 

Lógica das escolhas estratégicas, da criação de valor, da rede de valor e da 

captura de valor. 
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Autor Ano Definição de modelo de negócio 

Aziz, 

Fitzsimmons e 

Douglas 

2008 

Identifica o que está sendo oferecido por uma empresa, quem são os principais 

clientes, como a empresa adquire e organiza seus recursos para atender aos 

clientes e como tudo isso será pago por meio do retorno de seus produtos e 

serviços. 

Plé, Lecocq e 

Angot 
2008 

Refere-se às escolhas feitas por uma organização para gerar receita. Essas 

escolhas englobam recursos e competências para gerar valor, por meio de 

produtos e serviços operacionalizados pela empresa, interna ou externamente.  

Casadesus-

Masanell e 

Ricart 

2010 Lógica da firma e maneira como ela cria e entrega valor aos seus stakeholders. 

Teece 2010 

Articulação da lógica, dos dados e de outras evidências que suportam a 

proposição de valor para o cliente, a fim de a empresa entregar esse valor e 

assegurar uma vantagem competitiva sustentável no mercado. 

Demil e Lecocq 2010 
Articulação entre as diferentes áreas de atividade de uma empresa, desenhadas 

para produzir valor para o cliente.  

Osterwalder e 

Pigneur 
2010 Lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização. 

Zott, Amit e 

Massa 
2011 

Maneira como uma empresa faz negócio, a partir de suas atividades, e como 

cria valor (não somente como captura valor). 

Nielsen e Lund 2012 

Descreve a coerência das escolhas estratégicas da empresa, as quais tornam 

possíveis o manuseio dos processos e as relações para criar valor nos seus 

níveis operacional, tático e estratégico. Trata-se, então, de uma plataforma que 

conecta os recursos, processos e fornecedores de um serviço, resultando em 

lucros de longo prazo para uma empresa. 

Frankenberger 

et al 
2013 

O modelo de negócio pode ser definido como uma unidade de análise para 

descrever como o negócio de uma empresa funciona.  

Meirelles 2015 
O modelo de negócio é definido através da interação de decisões estratégicas 

sobre a criação de valor, configuração e apropriação  

Quadro 2 – Definições sobre modelo de negócios – Fonte – Elaborado pelo autor 

Cada definição ou conceito de modelo de negócio aborda diferentes características, 

resultando em uma variedade de classificação e de elementos que o compõe (BADEN-

FULLER; MORGAN, 2010).  

Analisando as várias definições e dimensões de modelo de negócio nota-se que as questões 

subjacentes a todas as propostas conceituais, seja dos autores pioneiros, quanto os de referência 

e os contemporâneos, giram em torno do como criar, entregar e apropriar valor 

(MEIRELLES, 2015). 

Para efeito dessa dissertação, o conceito adotado é que o modelo de negócio é  definido 

através da interação de decisões estratégicas sobre a criação de valor, configuração e 

apropriação (MEIRELLES, 2015), pois acreditamos que o modelo não é algo estático e sim 

dinâmico, no qual o empreendedor ao longo do tempo vai aperfeiçoando o seu processo de 

desenvolvimento e ajustando a sua empresa para as novas realidades de mercado. Em sua fase 

inicial e dependendo do mercado do empreendedor, essas alterações /ajustes são constantes. Na 

fase inicial, principalmente, o empreendedor procura a todo momento testar o seu modelo, 
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ajustando as variáveis necessárias. O próprio dinamismo da quarta revolução industrial, coloca 

em xeque os modelos estáticos, talvez com poucas exceções aonde a barreira de entrada é 

extremamente difícil, perfazendo com que o modelo não tenha tantos ajustes/descobertas em 

virtude da dinâmica do mercado que se situa aquela empresa. 

Meirelles (2015) defende três proposições que demostram o dinamismo de um modelo de 

negócio: 

Proposição 1 - Criação de valor significa o processo de descobrir e reconhecer 

oportunidades mediante análise do contexto dos ecossistemas de negócios, juntamente com 

seus recursos e capacidades internas, buscando valor superior por meio de vantagens para o 

cliente e para as partes interessadas. Isso inclui: a) fornecer definições de produtos /serviços 

(finalizados, semi-acabados, intermediários ou readquiridos), b) identificação da rede de 

usuários de uma empresa e a maneira pela qual os produtos ou serviços complementares 

aumentam o valor de seus produtos ou serviços, c ) identificação de potenciais clientes e sua 

percepção de valor para criação de pontos de diferença e paridade perante os concorrentes, d) 

seleção de recursos potenciais para criação de novos valores de uso, e) seleção de potenciais 

stakeholders, em rede de valor que contribuirão,  para a criação de valor. 

Proposição 2 – Configuração de valor significa o processo de implementação de 

oportunidades através da articulação de recursos e atividades, internamente e externamente, em 

busca de um sistema de valores eficiente  e dinâmico, de acordo com caminho evolutivo da 

organização. A configuração do valor resulta na descrição do fluxo de atividades (primárias e 

secundárias) que fundamentam a criação do valor, seja na manufatura ou em serviços; na 

descrição dos processos de produção e atendimento ao cliente; na definição dos limites 

organizacionais e formas de governança ao longo da cadeia de valor (grau de integração vertical 

e horizontal); e na descrição da distribuição de funções, grau de centralização e formalização, 

e mecanismos de coordenação internos.  

Proposição 3 – A apropriação de valor significa o processo de aprendizagem através da 

avaliação de efeitos de retroalimentação ligando os resultados de desempenho com escolhas 

estratégicas, caminhando na linha tênue entre criação de valor e configuração de valor. Isso 

inclui: a) avaliar estratégias competitivas em termos de potenciais concorrentes e redes de 

usuários; b) avaliar as vantagens arquitetônicas de ativos co-especializados e redes de 

atividades através da valorização (ou depreciação) do preço de ativos e da mobilidade da cadeia 

produtiva; c) avaliar o posicionamento estratégico em novos ciclos de valor pela coerência 

corporativa e feedback dos stakeholders. 
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O modelo desenvolvido por Meirelles (2015) demonstra de uma forma clara e precisa a 

interação entre o processo de criação, configuração e apropriação de valor demostrando os 

dilemas e decisões estratégicas a serem tomadas pelos empreendedores. No processo de criação 

de valor demonstra-se uma série de análises a serem desenvolvidas analisando os cenários, bem 

como o perfil dos clientes alvo. 

 

Figura 4 - Adaptado de Meirelles (2015). 

 

A aplicação do tripé (criação, configuração e apropriação de valor) exige uma visão de 

colaboração, tal como proposto por Arikka. Entretanto, o modelo de Arikka descreve parte da 

configuração do valor, focando exclusivamente nos recursos e atividades. 

A contribuição desta dissertação está em explorar as dimensões de criação, configuração  

e apropriação do valor para os coworkings de acordo com Meirelles (2015), explorando uma 

visão dinâmica do processo de criação do valor.  

2.6 Modelos de negócio colaborativos 

Uma perspectiva teórica adicional se aproxima do modelo de negócios como componentes 

inter-relacionados de um sistema que constitui a “espinha dorsal” da arquitetura da empresa. 

Com a teoria dos sistemas, o negócio é visto como um sistema aberto com diferentes níveis de 

complexidade combinatória entre os subsistemas e delimitada pelo meio ambiente e troca de 

informações abertas  (PETROVIC et al., 2001). A maior parte da literatura existente tem 

adotado uma visão estática, desconsiderando que os modelos de negócios podem ser sujeitos a 

alterações e deve ser assim tratada como conceitos dinâmicos (DEMIL e LECOCQ, 2010; 

Decisões estratégicas iniciais

Qual oferta (produto / serviço, final / intermediário / reciclado)?

Quem são os clientes potenciais?

Quais recursos serão necessários? 

Quem serão os parceiros? 

Criação de valor

Produtos/serviços

Clientes

Recursos

Parceiros

Decisão estratégica

Quais atividades são necessárias?

Quais atividades devem ser realizadas 

internamente ou externamente?

Como coordenar atividades internas e externas?

Configuração de valor

Configuração da cadeia de valor

Estrutura de governança

Estrutura organizacional

Decisão estratégica

Como capturar valor de produtos / serviços na rede do usuário?

- Como proteger a inovação?

- Como medir e distribuir valor entre as partes interessadas?

- Como dar origem à coesão, confiança e satisfação das partes interessadas?

Apropriação de valor

Preços (produtos / serviços) 

Apropriação da inovação

Sistema de contribuição e 

compensação dos stakeholders

Decisão estratégica

Expandir ou contratar? 

Novo Mercado de base e ou nova tecnologia? 

Através de custo ou diferenciação? 

Através de integração vertical ou parceria?

Através de capital próprio ou público?
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MORRIS, SCHINDEHUTTE, e ALLEN, 2005). Analisando o modelo de negócios dentro de 

uma visão estática em consonância com a definição de coworking utilizada nesse estudo – 

coworkings são espaços flexíveis com grande diversidade de empresas que, se 

estruturados e configurados como valor, podem gerar uma sinergia exponencial, 

ampliando a socialização e os resultados dos empreendedores , bem como do espaço , a 

mesma não está em consonância com o dinamismo necessário para análise dessas empresas, 

sejam elas classificadas como unoffice ou federadas. 

Um dos artigos escritos por Storbaka et al (2013), relata que as empresas, principalmente 

as de serviços, precisam integrar quatro eixos para elaboração do seus modelos de negócios: 

inserir os seus clientes (pré-selecionados) no processo de criação e configuração de valor; 

integrar os processos técnicos, comerciais e de sistemas, e como resultado, mudar a lógica de 

ganhos para aumentar a captação de valor; e em terceiro lugar as empresas precisam  se 

concentrar na adaptabilidade operacional, adaptando-se de forma flexível e econômica aos 

processos dos clientes. Por fim, as empresas visam criar uma rede parceiros estratégicos, ou 

seja, as empresas constroem uma rede de parceiros que fornecem elementos de solução a 

clientes selecionados, influenciando assim as oportunidades de criação de valor na rede maior. 

Esse artigo está em total consonância como o descrito na introdução em relação a economia 

compartilhada e inovação aberta. 

O eixo principal refere-se a criar um relacionamento efetivo com o cliente, no qual ele 

possa se tornar uma parceiro estratégico na criação, apropriação e configuração do valor,  

minimizando os custos, prototipando rapidamente, agilizando as entregas e se apropriando do 

valor. 

O valor surge da interação recíproca entre clientes e fornecedores, e não apenas através da 

utilização do bem ou serviço ( BALLANTYNE & VAREY, 2006; GRÖNROOS C). Ao mesmo 

tempo, a especialização, intensidade de conhecimento e complexidade tecnológica estão 

crescendo em muitas indústrias ( JACOB & ULAGA, 2008 ), tornando o fornecedor e o cliente 

mais dependentes do conhecimento e os recursos do outro ( NORDIN & KOWALKOWSKI, 

2010).  

Storbaka et al (2013) ilustra que os modelos de negócios não são estáticos, nem a 

transformação é completa. É mais uma questão de graus de mudança ocorrendo ao longo dos 

quatro eixos contínuos inter-relacionados. Isso se encaixa bem com a abordagem 

transformacional dos modelos de negócios (DEMIL & LECOCQ, 2010), que sugere que o 

conceito de modelo de negócios pode ser especialmente útil para lidar com mudanças.  



33 

 

Também se encaixa bem no argumento de que os modelos de negócios são configurações 

sistêmicas por natureza (TEECE, 2010) ou que o  modelo de negócio de uma empresa é um 

sistema complexo cheio de interdependências e seu efeitos colaterais (FRANKENBERGER et 

al, 2013) 

 Portanto, de acordo com Storbaka et al (2013)  os modelos são caracterizados pelo ajuste 

de configuração entre os elementos, o que implica a necessidade de várias interações até que 

um grau de ajuste suficiente seja alcançado. Os eixos são interdependentes, ou seja, uma 

mudança em um deles afetará os outros, e apenas uma visão abrangente ajudará as empresas a 

perceber o potencial de criação de valor inerente a uma transformação para o negócio de 

soluções.  

A co-criação com os clientes e fornecedores também é defendido por Arikka-Stenroos e 

Jaakkola (2012). Elas enfatizam que ambas as partes têm um papel importante no processo de 

solução de problemas. Os fornecedores de serviços de conhecimento intensivo contribuem com 

recursos, como a especialização acumulada e integridade profissional, enquanto os clientes 

contribuem normalmente com informações sobre as suas necessidades e os seus negócios. Vale 

ressaltar que na facilitação do processo de resolução de problemas, os clientes participam na 

formulação da proposta de valor, portanto, estendendo seu papel na criação de valor para além 

do uso dos recursos trocados.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3 - Arikka-Stenroos e Jaakkola (2012) - Adaptado pelo autor 

 

O modelo de negócio tem elementos de estratégia e eficácia operacional e conceitua um 

quadro estratégico para conceituar um empreendimento baseado em valor (MORRIS, 

SCHINDEHUTTE e ALLEN 2005). 
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Em virtude, principalmente, das mudanças ocasionadas pela quarta revolução industrial, 

que já começa a demonstrar uma forte necessidade de reestruturação de alguns modelos de 

negócios vigentes devido a sinergia exponencial de várias tecnologias, muita se fala na 

necessidade de que alguns firmas devam inovar o seu modelo de negócios. Mas quais são os 

fatores importantes e as suas barreiras na implementação de um modelo de negócio inovador? 

Empresas como a Apple, a Southwest Airlines, ou IBM são exemplos bem conhecidos de 

empresas que inovaram com sucesso seus modelos de negócios. Seu sucesso no mercado não 

pode ser explicado pela simples introdução de novos produtos ou serviços, mas sim pela sua 

nova maneira de fazer negócios como um todo. As empresas conseguiram desenvolver modelos 

de negócios inovadores que as diferenciam de outras empresas e criaram valor adicional para 

os seus clientes e parceiros. Como os exemplos ilustram,  os modelos de negócios inovadores 

são uma ferramenta poderosa para uma empresa alcançar um desempenho superior e, como tal, 

um objetivo desejável. Frankenberger et al (2013) desenvolveu um quadro que descreve as 

etapas do processo de inovação do modelo de negócios e os principais desafios em cada fase, a 

fim de apoiar os gestores no processo de inovação dos modelos de negócios de suas empresas. 

Identificaram quatro fases do processo: iniciação, que se concentra na análise do ecossistema; 

ideação, que se refere à geração de novas ideias; integração, que lida com a construção de um 

novo modelo de negócios; e implementação, que incide sobre a realização do novo modelo de 

negócio. 

A primeira fase, a de iniciação, está preocupada com a descoberta da necessidade de 

inovação, ou seja, a captura do primeiro evento, ideia ou decisão que inicia todo o processo de 

inovação. Ela é seguida por uma fase de geração de ideias inovadoras. Esta fase de ideação visa 

abrir espaço para a geração de um conjunto de alternativas possíveis. A terceira fase, ao 

contrário, leva-se uma das possibilidades promissoras e se concentra em sua elaboração. A 

quarta e última fase do processo de inovação normalmente é aquela em que a inovação é 

implementada.  

Na fase de iniciação torna-se necessária a compreensão e monitoramento do ecossistema 

empreendedor, envolvendo a percepção e entendimento dos clientes, fornecedores, 

concorrentes, centros de pesquisa e inovação, universidades, entidades de apoio e as políticas 

públicas que podem influenciar a empresa. Portanto, esse é o primeiro desafio enfrentado pelas 

empresas que querem inovar em seu modelo de negócio, ou seja, compreender esse ecossistema 

e suas inter-relações. Na etapa seguinte, deve se concentrar no entendimento claro dos drivers 

da mudança que estão ou estarão impactando o  modelo de negócios, como mudanças 

regulatórias e tecnológicas. 
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Na fase de ideação, centrada na geração de ideias para potenciais novos modelos de 

negócios, existem três desafios a serem superados: a necessidade de “pensar fora da caixa”, ou 

seja expandir o mindset, ou mesmo criar uma ruptura no modo vigente de pensar o modelo;  o 

segundo é de que os gerentes tem dificuldade em pensar o modelo de uma forma mais 

abrangente. Ou seja, limitam-se a pensar a sua área e quando colocados para pensar de forma 

mais sistêmica, encontram dificuldades. E o terceiro desafio, é que os mesmos estão habituados 

a pensar o desenvolvimento de produtos em cima de métodos, mas desconhecem os métodos 

para pensar modelos de negócios. 

Na fase de integração alguns desafios são apresentados: integrar todas as peças do modelo 

não é algo simples, mas é necessário o envolvimento e a gestão de parceiros. A palavra parceiro 

deve ser totalmente compreendida nesse contexto, analisando as dores e oportunidades da rede 

e integrá-la da forma que todos ganhem. 

Na última fase, a de implementação, o grande desafio é o de vencer  a resistência interna. 

O medo da mudança, bem como a crença de alguns funcionários sobre o porquê mudar a regra 

do jogo, se a empresa está indo bem, são alguns dos desafios enfrentados nessa fase. A gestão 

da mudança organizacional não é uma tarefa fácil, por si só, e o alcance global do modelo de 

negócio exige mudanças para muitas áreas diferentes dentro da empresa, tornando-se ainda 

mais difícil essa transição. Um segundo desafio, é administrar a abordagem de implementação 

escolhida por meio de processos pilotos de tentativa e erro e experimentação. O desafio 

fundamental é assegurar os aprendizados dessas ações para afinar o modelo de negócio ou 

realizar ajustes maiores, se necessário.  

Esse processo é semelhante a que alguns autores defendem sobre o ciclo de evolução das 

startups, consideradas por alguns como empreendedores inovadores (VOHORA, LOCKETT e  

WRIGHT 2004) que relatam que esse ciclo é composto das fases de pesquisa; oportunidade; 

pré-organização; reorientação e crescimento sustentável, e Já Zawislak et al (2013) define essas 

fases como: desenvolvimento, operação, gestão e transação.  

Na raiz, a inovação do modelo de negócios pode ser definida como uma nova maneira de 

como criar e capturar valor, o que é conseguido através de uma mudança de um ou vários 

componentes no modelo de negócio (AMIT e ZOTT, 2001; CHESBROUGH, 2010; DEMIL e 

LECOQ, 2010; TEECE, 2010; FRANKENBERGER et al, 2013).  

3. Modelo conceitual 

 Conforme explicitado, uma grande parte dos coworkings (60% dos espaços) não são 

rentáveis, demonstrando assim uma fragilidade na criação, configuração e principalmente na 
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apropriação de valor do modelo de negócios. A pesquisa a ser desenvolvida entenderá como 

são desenvolvidos esses modelos.  

 Alguns coworkings criam e configuram seus espaços com o intuito de fornecer uma série 

de serviços que deem a comodidade necessária para que os coworkers usufruam, ou seja, 

fornecem planos que vão desde uma espaço arquitetonicamente construído para ser algo 

agradável e que em alguns casos gere a possibilidades de conexões entre as pessoas, oferecendo 

café e água à vontade (alguns inclusive oferecem cerveja gratuitamente), espaços para reuniões 

de negócios e de equipes, serviços de recepção e atendimento telefônico dedicado, armários 

com chaves para que os coworkers guardem os seus pertences (principalmente aquele usuário 

esporádico que uso o coworking poucos dias da semana), utilização do endereço comercial e 

em alguns casos fiscal, serviços de impressão, dentre outros.  

 Outra forma de criação e configuração de valor nesses espaços é quando o coworking 

fornece uma série de ações com o intuito de fortalecer as empresas que usufruem do espaço 

favorecendo assim um ecossistema de apoio através de mentorias, consultorias, eventos de 

networking e aproximação com centros de pesquisas, entidades de apoio, e investidores, como 

também procuram ampliar a relação entre as pessoas através de estratégias de interação com os 

outros membros, recebendo feedbacks, construindo parcerias, criando assim confiança nos 

relacionamentos e melhorando vários aspectos do modelo de negócios e desempenho da 

empresa que usufrui desse ecossistema. 

 Tudo isso depende da clareza de posicionamento do coworking por meio da identificação 

das necessidades do seu público-alvo, que é uma das etapas de decisão estratégica para criação 

de valor,  de acordo com o modelo de Meirelles (2015). Isso pode fazer uma grande diferença 

na rentabilidade de um coworking. Por exemplo, se um dos seus públicos tiver a necessidade 

de possuir em seu cartão de visitas um endereço comercial que demonstre status e seu 

coworking não estiver localizado dentre dessa premissa, certamente o seus público não dará 

importância a sua proposta de valor. Outro exemplo, é sobre o público que quer ganhar 

eficiência operacional, estando preocupado explicitamente no foco principal de seu negócio, ou 

seja, todas as questões ligadas a manutenção do espaço físico, necessidade de qualidade de 

impressão dos materiais, limpeza, pagamento de IPTU, recepção, telefonistas,  dentre outras 

coisas, são de suma importância para as empresas que querem contratar esse espaço de serviço 

justamente para não se preocupar com aquilo que não é o seu “core”, mas que possui uma 

importância no contexto geral. Portanto, no processo de criação de valor e configuração o 

entendimento das necessidades dos seus clientes juntamente com uma análise de suas 

capacidades e recursos internos aumentam a possibilidade de uma maior apropriação de valor. 
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Até porque, se o coworking não possui clareza no seu processo de criação e configuração do 

seu posicionamento fica praticamente impossível avaliar a forma pela qual ele se apropria de 

seu valor.  

 No que se refere a apropriação de valor, hoje, a maioria dos espaços de coworkings contam 

com algum tipo de modelo baseado em assinatura (GASSMANN, FRANKENBERGER, & 

CSIK, 2014), mediante pagamento por hora ou através de contratos de adesão mensal, semestral 

ou anual utilizando-se de um modelo de receitas recorrentes. Portanto, a maioria dos 

coworkings possuem vários pacotes de assinaturas, que atendem desde aquele coworker que 

quer simplesmente ter a possibilidade de utilizar o endereço comercial e/ou fiscal, bem como o 

serviço de correspondência e recepção de ligação telefônica, até aquele que quer usufruir do 

espaço físico, social e de todo pacote de mentoria e apoio para sua empresa. 

 O coworker também pode pagar uma taxa adicional para utilizar esporadicamente algum 

serviço, como treinamento e coaching ou contratação de serviços diários, como salas de reunião 

e prototipagem. 

 Alguns coworkings também procuram criar ou configurar serviços para um ecossistema 

empreendedor (ex: clube de assinantes) onde ele paga uma mensalidade para receber 

informações sobre gestão e/ou inovação, bem como participar de alguns eventos/reuniões para 

networking no coworking.  

 Portanto, existe um enorme gama sobre as formas de criação, configuração e apropriação 

de valor para coworkings, mas isso depende muito de como o coworking quer se posicionar no 

mercado.  

 O modelo conceitual a seguir, procura demonstrar de uma forma dinâmica e não linear a 

criação, configuração e apropriação de valor a serem analisados dentro dos espaços federados 

(criados com o propósito de geração de negócios e oportunidades entre os coworkers) e 

unnofice (criados como espaços de interação entre os coworkers) dentro da ótica de processos, 

analisando assim os eventos que demonstram os estágios de construção dos modelos dos 

coworkings e a percepção de valor criado na visão do usuário final, ou seja, o coworker. 
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Figura 6 – Modelo conceitual 

A lógica do modelo conceitual acima é a de que o pesquisador consiga identificar a 

sequência de eventos que fizeram com o que o empreendedor do coworking dos espaços 

federados e unoffices entendesse e implementasse o seu processo de criação, configuração e 

apropriação de valor dentro da análise de ambientes de aprendizagem, estratégias de locação, 

networking, geração de conhecimento, formas de interação em ambientes virtuais, estratégias 

de engajamento, disseminação e práticas de valores, crenças e socialização. 

4. Metodologia 

A seguir descrevo os procedimentos metodológicos que  irão nortear esta pesquisa, de 

forma que seja possível responder ao problema de pesquisa proposto e atingir os objetivos 

gerais e específicos.  

4.1 Abordagem metodológica, natureza, tipo e estratégia de pesquisa  

Para atender ao objetivo proposto neste estudo, foi adotada a perspectiva da abordagem 

qualitativa de natureza exploratória e descritiva, baseada no paradigma interpretativista e 

contextualizada a partir da abordagem processual, dando o dinamismo e a aderência necessária 

dentro do recorte adotado.  

Godoy (1995) observa que a abordagem qualitativa possibilita responder à questões ou 

focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida que os estudos se desenvolvem. Um 

fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo 

ser analisado numa perspectiva integrada.  
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Os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém 

ser feito, mas não quantificam os valores e nem se submetem à prova de fatos, pois os dados 

analisados são não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens 

(SILVEIRA E CÓRDOVA, 2009).  

Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 

das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 

de variáveis.  

O processo de pesquisa dos pesquisadores qualitativos é emergente. Isso significa que o 

plano inicial para pesquisa não pode ser rigidamente prescrito, e que todas as fases do processo 

podem mudar ou se deslocar depois que o pesquisador entrar no campo e começar a coletar os 

dados (CRESWELL, 2010). Nesse cenário, não se buscam regularidades, mas a compreensão 

dos agentes, daquilo que os levou singularmente a agir como agiram (GODOI, MELLO e 

SILVA, 2006). 

Esta pesquisa se caracteriza como exploratória e descritiva. A pesquisa qualitativa 

exploratória visa prover o pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema/problema de 

pesquisa em perspectiva, no caso em questão relacionado ao processo de criação, configuração 

e apropriação de “como são estruturados os modelos de negócios dos coworkings ?” 

No que se refere a pesquisa ser descritiva, compreende-se uma abordagem orientada ao 

entendimento da natureza e das características intrínsecas de um fenômeno, bem como à 

maneira como este se relaciona e se conecta com outros (CERVO; BERVIAN, 2006). 

No que refere ao critério interpretativista, o mesmo tem como objetivo descrever e 

compreender os significados, tendo como premissa o relativismo – realidades intersubjetivas 

locais compostas por significados subjetivos e objetivos (GEPHART, 2004), ou seja, os 

pesquisadores fazem uma interpretação do que enxergam, ouvem e entendem, sendo que essas 

interpretações não podem ser separadas de suas origens, história, contexto e entendimentos 

anteriores (CRESWELL, 2010). 

O recorte de coworkings e modelos de negócios adotados demonstram o dinamismo e a 

interação sistêmica e interativa entre as partes, portanto o estudo irá demonstrar essa abordagem 

processual. 

Há muitas maneiras diferentes para realizar os estudos de processo e não existe uma única 

maneira ou a melhor forma para conduzir esses estudos (VAN DE VEN e SMINIA, 2011). 

A pesquisa de processos está preocupada em entender como as coisas evoluem com o 

tempo e porque elas evoluem dessa maneira (VAN DE VEN & HUBER, 1990). 
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As pesquisa do processo normalmente assumem a forma de produzir uma “história” em 

relação ao que está sendo investigado, para fornecer uma resposta à questão de pesquisa 

(LANGLEY, 1999).  

Em seu clássico trabalho sobre teoria organizacional, Mohr (1982) faz uma clara distinção 

entre o que ele chama de "teoria da variância" e "teoria do processo". A Figura 1 ilustra essa 

distinção aplicada ao problema de explicar a mudança estratégica. Enquanto as teorias de 

variância fornecem explicações para fenômenos em termos de relações entre variáveis 

dependentes e independentes (por exemplo, mais de X e mais de Y produzem mais de Z), as 

teorias de processo fornecem explicações em termos da sequência de eventos que levam a um 

resultado (por exemplo, faça A e depois B para obter C). 

Abordagem processual 

 

   Figura 7 - Fonte: Adaptado de MOHR (1982). 

Entender os padrões nos eventos é fundamental para o desenvolvimento da teoria do 

processo. Como sugerido por VAN DE VEN e POOLE (1995), esses padrões podem assumir 

uma variedade de formas diferentes, mas o padrão mais comum encontrado na literatura é a 

sequência linear de "fases" que ocorrem ao longo do tempo para produzir uma dado resultado.  

4.2 Objeto do estudo 

Esta pesquisa tem como objetivo estudar o modelo de negócios dos coworkings, dentro do 

recorte e conceito utilizado, sendo coworkings espaços flexíveis com grande diversidade de 

empresas que, se estruturados e configurados como valor, podem gerar uma sinergia 

exponencial, ampliando a socialização e os resultados dos empreendedores, bem como do 

espaço, situados no Estado de São Paulo com o intuito de identificar o seu processo de criação, 

configuração e apropriação de valor, que venha a responder o problema de pesquisa e seu 

objetivo geral e específico. 
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Além disso, os coworkings estudados se posicionam como federados (criados com o 

propósito de geração de negócios e oportunidades entre os coworkers) e unnofices (criados 

como espaços de interação entre os coworkers), visto que já estão estabelecidos a mais de dois 

anos no mercado. 

Nessa pesquisa foram estudados quatro coworkings, conforme identificados abaixo: 

Atributos Sumforces 

Coworking 

Urban 

Coworking 

Studio Office Clube de negócios 

Tempo de 

vida 

5 anos 3 anos 7 anos 5 anos 

Local de 

atuação 

Guarulhos Guarulhos São Paulo São Paulo 

Classificação Federado Federado Unnofice Federado 

Unidades 4 2 2 1 

Quadro 3 – Atributos entrevistados - Fonte : Elaborado pelo autor 

4.3 Coleta de dados 

A coleta de dados se deu pela realização de pesquisa qualitativa onde foram coletados 

dados primários por meio de entrevistas realizadas com os empreendedores proprietários dos 

coworkings. 

A etapa da coleta de dados na pesquisa qualitativa inclui estabelecer as fronteiras para o 

estudo, coletar informações por meio de observações, entrevistas, documentos e materiais 

visuais, além de estabelecer o protocolo para o registro das informações (CRESWELL, 2010).  

O tipo de entrevista realizada foi a semiestruturada, que tem como objetivo principal 

compreender os significados que os entrevistados atribuem as questões e situações relativas ao 

tema de interesse. Neste caso, a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito, possibilitando ao investigador desenvolver uma ideia sobre a 

maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo (GODOY, 2006).  

O roteiro de entrevista não contou com perguntas, mas sim com tópicos principais que 

foram abordados no decorrer da entrevista, não excluindo que novos tópicos surgissem a partir 

do momento dialógico entre entrevistador e entrevistado. É importante enfatizar que a 

flexibilidade foi tida como aspecto chave para a condução das entrevistas, de forma que as 

questões surgiram conforme evolução da conversa não ocorrendo perda de informações 

importantes que o entrevistado compartilhou, o que reforça a escolha pela entrevista 

semiestruturada. Ademais, este tipo de roteiro ajuda a garantir a menor influência possível do 

entrevistador nas respostas dos entrevistados (GODOY, 2006).  
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4.4 Técnica de análise de dados 

A técnica de análise de dados a ser adotada é a análise de narrativas baseada na 

identificação de uma estrutura profunda da narrativa, que, conforme proposto por Pentland 

(1999), vai além do texto e da estória, ou seja, os mecanismos geradores do processo (estrutura 

que condiciona a estória/fábula). A função simbólica de uma narrativa pode ser analisada a 

partir da capacidade de realçar aspectos importantes para manutenção de um determinado 

universo simbólico (GODOI, MELLO e SILVA, 2006). 

A esta capacidade, Todorov (1980) deu o nome de potência da narrativa, sendo elas 

classificadas como: formadora e evocadora. A potência formadora é a aptidão que uma 

transformação tem de formar, por si só, uma sequência narrativa. Já a potência evocadora diz 

respeito a uma função que, embora pudesse ser retirada da sequência narrativa sem prejuízo da 

sua compreensão, acaba se tornando um emblema da história, tornando-a particular. 

Uma narrativa se caracteriza, dentre outras coisas, pelo seu caráter impessoal, pela não 

existência (aparente) de um sujeito-locutor. Dessa maneira a narrativa transcorre como algo 

naturalizado cuja origem transcende o tempo e o espaço, bem como suas condições materiais 

de produção (GODOI, MELLO e SILVA, 2006). 

Alguns autores defendiam que em organizações, em virtude de sua racionalidade, não 

haveria espaços para as histórias. Trata-se de uma inverdade, pois a literatura sobre cultura 

organizacional, desde os anos de 1980 derrubou essa hipótese. Pelo contrário, há autores, 

inclusive, que afirmam ser as organizações em si mesmas “grandes histórias”, narrativas de 

sucesso ou fracasso (GODOI, MELLO e SILVA, 2006). Assim as organizações são espaços 

preenchidos por “histórias” não construídas e fragmentadas a serem capturadas por uma criação 

de sentido (sensemaking) de retrospectiva (BOJE, 2001).  

A análise da narrativa já foi utilizada por autores de modelos de negócio. Conforme define 

Doganova e Requiem (2009), o modelo de negócio conta como o valor é criado e 

compartilhado, funciona como um dispositivo de cálculo e de narrativa, consiste, portanto, de 

palavras e números. A componente narrativa justifica a seleção das entidades que serão 

consideradas. O componente de cálculo destaca e associa essas entidades para criar novas, que 

então são transformadas nos personagens da estória contada.  

Labov (1972; 1982) apresenta uma estrutura comum que caracteriza as narrativas, sendo 

ela composta por propriedades formais com funções específicas: I) o resumo (o “sumário” da 

narrativa – por vezes, o narrador inicia a narrativa resumindo uma proposição que ele deseja 

exemplificar – item opcional que nem sempre aparecerá, ou seja, pode ser omitido); II) a 

orientação (o local, o tempo, o contexto, os atores, a situação etc.); III) a complicação 
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(geralmente contém o relato central e denota a sequência de acontecimentos); IV) a avaliação 

(significado e sentido da ação – atitude do narrador); V) a resolução (descreve como foi 

resolvida a questão); e VI) a coda (determina o término da narrativa – uma espécie de “moral” 

e fechamento). 

Meirelles (2018), por sua vez, apresenta uma forma de utilizar este tipo de análise em 

pesquisas de modelos de negócio e reitera como este método é valioso para este tipo de 

pesquisa.  

Por isso mesmo, conforme destacam Storbacka, Windahl, Nenonen e Salonen (2013), é 

menos importante identificar os elementos estáticos de um modelo de negócio, pois o foco 

deveria estar na dinâmica de como uma firma desenvolve seu modelo de negócio. 

A lente interpretativa da narrativa adotada neste estudo é  proposta por Meirelles (2015), 

em que o construto ‘modelo de negócio’ deve ser analisado a partir do tripé de criação, 

configuração e apropriação do valor. Nessa perspectiva, o valor é abordado numa perspectiva 

de processo (Van De Ven, 2007), ou seja, são analisados os eventos que marcam o processo 

decisório de solução do problema de criação, configuração e apropriação do valor.  

A teoria de processo adotada é a dialética, em que a síntese é resultado do confronto entre 

tese e antítese. No caso de modelo de negócio, a síntese seria o equivalente à solução para cada 

dilema que a empresa se depara, seja no que se refere à criação, configuração ou apropriação 

do valor; sendo que tese e antítese são os confrontos que a empresa se depara no processo 

decisório, seja ele proveniente de conflitos internos à empresa, entre os sócios, por exemplo; 

ou conflitos externos, entre a empresa e o mercado, como, por exemplo, diferenças de 

percepção do valor.  

A identificação da estrutura canônica neste estudo seguiu a orientação de três aspectos da 

narrativa, a saber: o valor criado; o estágio atual, do ponto de vista do tripé de criação, 

configuração e apropriação do valor, e o desafio futuro, sob a ótica do tripé, conforme Meirelles 

(2015).  

Após essa fase inicial da narrativa, prosseguiu-se então para a fase dois, que consistiu na 

análise dos fragmentos da narrativa propriamente dita, que, conforme orientações de Feldman 

et al. (2004), deve incluir:  

Mapeamento de oposições implícitas ou explícitas na história: permite identificar o 

significado oculto dos argumentos (teoria implícita);  

Construção de silogismos (argumentos na forma lógica) para explicitar os argumentos:  

permite identificar a lógica implícita na estória;  
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Codificação dos dados (história, oposições e silogismos), e nálise dos silogismos no 

contexto da história ou do caso como um todo: ao olhar as histórias e os silogismos em conjunto 

é possível identificar “a receita”, seja para a mudança, sucesso, etc. 

Para os casos aqui analisados foi desenvolvida uma matriz de categorias, baseada no 

processo decisório em relação às estratégias contidas no tripé. Esse processo, por ser dialético, 

é baseado em dilemas, que foram categorizados como oposição, e o desfecho desse dilema é o 

silogismo, conforme indicativo da análise da narrativa (Feldman et al. 2004). Nesse sentido, as 

informações não são apresentadas em ordem cronológica, mas sim de forma a identificar o 

processo dialético de construção de um modelo de negócio.  

A análise da narrativa está estruturada em três subseções. Inicialmente é apresentada a 

história da empresa, onde o caso é apresentado com uma frase (em itálico) que constitui a linha 

da história. Em seguida essa história é detalhada do ponto de vista dos principais eventos. A 

partir daí é feita a análise do tripé de criação, configuração e apropriação do valor que 

fundamenta o modelo de negócio da empresa. Na análise do tripé são apresentados os 

respectivos dilemas (oposições) envolvidos, sendo que o desfecho de cada dilema inclui a 

apresentação da premissa e o silogismo.  

5. História e análise das empresas entrevistadas 

5.1 A empresa Sumforces Coworking 

De acordo com Feldman et al. (2004, p. 154), o primeiro nível de análise da narrativa 

consiste na criação de uma linha da história que resume o pensamento do narrador sobre o tema 

em questão. Esse resumo deve conter elementos explícitos e implícitos, portanto, não 

necessariamente coincide com a fala exata do narrador. Neste estudo, como o tema explorado 

é o tripé de constituição de um modelo de negócio dos coworkings, do ponto de vista da criação, 

configuração e apropriação do valor, a linha da estória pode ser resumida na seguinte frase:  

A ideia da sumforces surgiu em 2014 no mercado em virtude da participação do seus 

sócios em um evento de startup, no qual, ao seu término decidiram implementar a ideia de um  

projeto social de conectar ongs, voluntários e doadores. Ao procurarem um lugar para se 

instalarem em Guarulhos, começaram a perceber a carência dos espaços de coworkings na 

cidade e verificaram uma oportunidade de entrar no mercado. Hoje a sumforces se posiciona 

como um coworking de entrada, ou seja, para aqueles empreendedores que estão na fase inicial 

de seu negócio e que precisam de apoio para fazer crescer a sua empresa. “Sum” significa 

soma e “forces” força. Queremos somar forças com os coworkers que entrarem aqui, então a 

ideia é que a gente cresça junto, que a gente amadureça os negócios juntos, que a gente faça 

indicações. Após o seu processo de aprendizado vivenciado pela abertura do primeiro ponto, 

o empreendedor decidiu fechar o seu espaço e abrir um outro totalmente adaptado às 

necessidades dos clientes. Com 1 ponto próprio e dois parceirizados, a Sumforces inicia o seu 

processo de expansão por meio do modelo de franquias, no qual tem a intenção de abrir 10 

novos pontos até o final de 2019, tendo a meta de 50 pontos em até 5 anos. 
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A Sumforces foi criada em 2014 quando dois colegas decidiram participar de uma 

competição de startups realizada em São Paulo – Startup weekend – e após o primeiro desenho 

do seu modelo de negócios que envolvia a criação de uma sinergia entre as Ongs, voluntários 

e doadores, participaram de um pitch com especialistas para validação do protótipo e tiveram 

uma excelente aceitação. Decidiram a partir daí implementá-lo e começaram a procurar lugares 

em Guarulhos que pudessem iniciar o projeto. Optaram por instalar a sua empresa em um 

coworking por causa dos custos e da possibilidade do networking gerado. Ao realizarem suas 

buscas nos espaços de coworking disponíveis na cidade, começaram a perceber a carência 

desses espaços para abrigar a sua startup. Acharam os espaços muito formais que lembravam 

escritórios padrão. A partir desse momento ampliaram as suas conexões com os coworkings e 

aceleradoras de São Paulo. Dessa interação com o mercado, eles começaram a analisar a 

possibilidade de abortar o projeto da startup e montar o seu próprio coworking em Guarulhos. 

Quadro 4 – Criação de valor – Análise de oportunidade 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Tomada a decisão de investirem a sua energia na montagem do coworking, os 

empreendedores se deparam com outro desafio, o capital necessário para estruturar o espaço. 

Os recursos disponíveis eram limitados e além de venderem alguns bens, o critério para decisão 

do espaço foi exclusivamente econômico, ou seja, procuraram um espaço que podia gerar uma 

oportunidade da estruturação do coworking, mas que trouxesse a possibilidade dos 

empreendedores gastarem o menor recurso possível, levando inclusive em consideração 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Bom, basicamente a ideia do coworking, ela 

começou quando a gente participou de uma 
competição de startups, lá em São Paulo, no 

startup weekend e a gente saiu de lá com uma 
boa colocação né, tinha um projeto que ligava 

ong, voluntários e doadores. Então a gente sai 

com um projeto bem estabilizado e com, com 

potenciais é...possibilidades de ganhos, né, 

então a gente decidiu colocar ele em ação. Só 
que a gente veio pra cá pra Guarulhos para 

tentar hospedar em algum lugar... e nós 

pensamos, vamos colocar em um coworking, é o 
mais...é, metodologia, mais barato né, que daria 

para gente fazer e ter algum espaço. E aí a gente 

tinha pouquíssimas opções aqui né. 

Então a gente achou que não tinha muito cara 

de startup. E aí a gente começou a ir em SP em 
alguns...em aceleradoras e alguns coworkings e 

tal e a gente achou que daria para fazer uma 
coisa de entrada melhor do que a gente tinha 

no mercado aqui, né. 

Startup de 

negócios 

sociais 

x 

Coworking 

Premissa – O empreendedor, ao 

analisar os possíveis coworkings 

para instalação da sua startup, não 

consegue identificar espaços 

adequados em Guarulhos. 

 

Se não há espaço adequado para a 

instalação do meu negócio e eu vejo 

uma oportunidade então eu vou  

ampliar minhas visitas a esses 

espaços em São Paulo, bem como 

aceleradoras, e visualizar se essa 

oportunidade é real.  
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proximidade de suas residências (para não gastarem com condução), alimentação, 

estacionamento, dentre outras coisas.  

Quadro 5 – Criação de valor - Decisão de localização do primeiro ponto 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Na primeira fase o critério era 

unicamente econômico, né. Como eu te 
falei a gente tinha pouquíssima verba 

para montar o coworking, então assim, 
a ideia era que fosse o mais em conta 

possível, o lugar mais...que fosse 

próximo de onde a gente mora, de onde 
a gente via oportunidade de negócio, 

porque a gente tinha que reduzir. Tipo, 
se eu tivesse que gastar com condução 

todo dia para ir e voltar, se eu tivesse 

que gastar com estacionamento, então 
assim...o critério foi unicamente 

econômico. 

Ponto ideal  

 x      

Restrição de 

recursos 

financeiros 

Premissa – Os empreendedores tinham 

uma reserva financeira para investimento 

muito baixa.  

 

Se não tenho recursos financeiros para 

investir no ponto ideal, então o critério 

para análise do primeiro ponto foi 

prioritariamente em relação a capacidade 

de investimento reduzida do 

empreendedor  atrelada aos seus gastos 

com locomoção, alimentação, 

estacionamento, dentre outros. 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Apesar de não terem realizado nenhuma análise mais precisa das necessidades do 

mercado consumidor e concorrente, os empreendedores, por conta de suas visitas iniciais aos 

coworkings de Guarulhos, onde perceberam a não aderência desses espaços para receberam sua 

startup visualizada inicialmente, definiram a sua proposta de valor como sendo uma coworking 

de entrada, para atender àqueles empreendedores que estão em sua fase inicial e necessitam 

estar em um espaço com preço acessível. 

Quadro 6 – Criação de valor – Concepção inicial do serviço 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Cara, a gente queria ser um espaço que 

desse oportunidade para quem está 

começando. A ideia era...você ter um 
coworking de entrada, assim .Que 

tivesse preços acessíveis e uma 
condição de trabalho ideal para quem 

está começando. A gente queria ser 

melhor do que fazer um home-office, 
mas a gente também não queria, a 

gente entende que ia chegar no 
momento que o cara ia... ser mais 

vantajoso para ele ter uma sala 

privativa. 
E, sem perder essa essência do 

pequeno, de ajudar, de fomentar e 

de...tá junto, de tentar acelerar o 

negócio. A gente sempre teve uma 

questão muito de...meio que ajudar 
muito o cliente inicial. 

Entendimento 

das 

necessidades 

do cliente    

x 
  Proposta de 

valor 

Premissa – Os empreendedores não 

realizaram nenhum estudo mais preciso 

para elaboração de sua proposta de valor, 

até porque os mesmos não tinham 

definido as suas personas. 
 

Se não realizarem nenhum estudo então 

eles definharam a sua proposta de valor 
de acordo com aquilo que eles 

acreditavam, pois  as visitas iniciais 

realizadas nos coworkings de Guarulhos, 

para possível instalação de sua startup, 

trouxe aos empreendedores uma visão de 

que não existia um espaço que ajudasse 

esse coworker a se desenvolver com um 

custo acessível. 

 

Fonte – Elaborado pelo autor 
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Com um investimento de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi inaugurado 

em 2014, a primeira unidade da Sumforces na cidade de Guarulhos, em um prédio comercial, 

sem elevador, com um espaço de 96m2, com 36 posições de trabalho e uma sala de reunião. O 

espaço era totalmente aberto (inclusive a sala de reunião), pois, de acordo com a concepção 

inicial dos fundadores, o intuito era de que os coworkers gerassem com mais facilidade um 

networking possibilitando assim a geração de novos negócios. Portanto a concepção do espaço 

foi definida de acordo com o modelo mental dos empreendedores, sem nenhum levantamento 

sobre as necessidades dos clientes em potencial, o que ocasionou com o não fechamento de 

inúmeros negócios. 

Quadro 7 – Criação e apropriação de valor  – Concepção inicial do serviço 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

A gente acabou montando um 

espaço, era mais conceitual, a 

gente acreditava que não tinha 
que ter parede, que todas as 

mesas tinham que se conversar 
.E se fosse o caso a gente 

invertia, pra gente poder fazer 
diversos desenhos e tal. E 

montamos o espaço... 

 

A gente não se alongou muito, a 

gente não teve uma precisão 

maior nos nossos potenciais 

clientes. A gente teve uma visão 

mais superficial pra eles, né, 
então, a gente entende que a 

gente errou, a gente deveria ter 
ido um pouco mais a fundo, no 

nosso potencial cliente, talvez se 

a gente tivesse isso, kkkk, a gente 
não tivesse falhado na questão 

das salas privativas, né.. 
Ah...a gente tinha uma 

dificuldade muito grande de 

trazer cliente. 
 

E aí com base nesse conceito que 
a gente montou, kkk, a gente teve 

que trocar, kkk. 

Espaços privativos       

x 

Espaços abertos 
 

 

Premissa – Os empreendedores não 

realizaram nenhuma abordagem para 

definir e entender as necessidades de seu 

público-alvo, montando o seu espaço 

dentro de um conceito pensado 

unicamente pelos empreendedores, ou 

seja, totalmente aberto  

 

Se não houve nenhum entendimento 

sobre as necessidades do público- alvo, 

então os empreendedores perceberam 

que essa falta de conhecimento trouxe um 

erro na concepção do espaço definido, 

visto que não identificaram uma série de 

necessidades dos empresários, como a 

necessidade das salas privativas e de uma 

sala de reunião fechada.  

 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Ao elaborarem o seu mix de produtos, os empreendedores ofereceram inicialmente apenas 

a locação das posições disponíveis com a utilização da sala de reunião. Fizeram uma análise do 

custo e despesas existentes no coworking e definiram uma receita desejada sem levar em 

consideração a concorrência e o mercado. 
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Quadro 8 – Criação de valor – Posicionamento de preços 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Então, na época a gente fez um 

estudo...baseado em despesas, 
receitas, então...quantidade de 

posições, o que que a gente poderia 

oferecer...como que a gente 
trabalharia e a gente chegou em um 

valor né...não foi pensado no 

mercado e nem na concorrência. A 

gente fez um posicionamento de 

preços... 
 

E – Pensado no meu bolso, na 

minha receita e na minha despesa... 

 

Exatamente, exatamente. Só no meu 

bolso. 

Preço do 

concorrente           

x 

Necessidade 

financeira do 

empreendedor 

 

 

Premissa – Os empreendedores não 

fizeram uma análise do mercado 

concorrente, pois necessitavam de um 

retorno financeiro rápido. 

 

Se não houve nenhuma análise do 

mercado concorrente, então o critério 

de posicionamento do mix de produtos e 

de preços foi exclusivamente baseado nas 

despesas/custos envolvidos x 

necessidade de receita do empreendedor. 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Uma vez estruturado o mix de produtos e o posicionamento de preços, os empreendedores 

definiram a forma de captação de clientes, com apoio de algumas “mentorias”. Por não 

entenderem qual era o público e as formas de se relacionar com eles, os empreendedores 

erraram na abordagem inicial, alocando recursos financeiros e econômicos que não trouxeram 

retorno algum para o coworking. 

Quadro 9 – Apropriação de valor – Captação de clientes 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

A gente fez um festinha de lançamento, 

coquetel e tal, e ai todo mundo, ai que 
legal, bacana, não a gente vem, tal e a 

gente ficou tipo um mês sem entrar uma 
viva alma lá dentro. Então é...a gente 

teve algumas mentorias que foram 

equivocadas. O pessoal falou, ó não, 
você vai, sai andando ai distribuindo 

flyers e falando para os caras, olha né, 
eu tenho um espaço de coworking e a 

cada dez visitas você vai fechar um 

cliente, né. Acho que a gente visitou, sei 

lá, uns 150...que a gente mapeava, né. 

Olha hoje eu fui da Tiradentes do 
número, sei lá...do 2700 até o 4000 e 

entreguei em tais, em tais e tais lugares, 
entreguei em todos os lugares que não 

eram residenciais, né. 

 

E – E o retorno disso? 

 
Anderson – Nenhum. 

Método 

tradicional de 

captação de 

clientes   

 x           

Redes sociais 

Premissa – Os empreendedores não 

definiram as personas, bem como os 

hábitos e formas apropriadas de 

relacionamento com o seu cliente e não 

tiveram retorno na aposta no método 

tradicional de captação. 

 

Se não houve houve retorno no método 

tradicional de captação , então os 

empreendedores contrataram uma 

agência digital para realização da 

estratégia de definição de clientes e 

campanhas nas redes sociais. 
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Hoje a gente tem divulgação nas redes 
sociais, então... Tem uma agência que 

faz. 

 
A gente sentou com eles, né, redefiniu 

esses clientes que a gente queria 
naquele momento, e ai ele faz toda 

parte de criação, divulgação e a gente 

faz um impulsionamento nas redes 
sociais, no instagram e no facebook, 

que é o que tem dado maior resultado. 
E a gente tem uma parceria também 

com um jornal local, né, aonde a gente 

faz a divulgação de 
algumas...atividades ou de algumas 

promoções, né. Normalmente a gente 

usa ele como uma parte institucional, 

para marcar...a gente entende que...o 

jornal ela é uma ferramenta que as 
vezes ele desperta no cliente a 

necessidade, né. Então assim, as ações 
que a gente faz no jornal, são diferentes 

daquela que a gente faz nas redes 

sociais. Então no jornal é mais...o cara 

tá passando e tal e olha – Você já 

pensou em sair do home-office para ter 
um escritório?, né. E já nas redes 

sociais é mais direto, né.- Olha seu 
novo escritório, né, venha conhecer e 

tal... 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Atrelado a falta de conhecimento das características e necessidades das personas, os 

empreendedores encontraram algumas dificuldades de difundir o conceito do que era o 

coworking e seus benefícios, pois o mercado guarulhense ainda não tinha bastante 

conhecimento sobre esse modelo de negócios, fazendo com que os empreendedores tivessem 

dúvida sobre a viabilidade do negócio. 

Quadro 10 – Criação de valor – Conhecimento das pessoas sobre o mercado de 

coworkings 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Além disso, a cultura de coworking não 
estava tão difundida. Então...era muito 

comum a gente falar, cara eu tenho um 
coworking e a pessoa falar...ah legal, 

mas o que que é? Kkkkkk. Ou então ela 

falava assim né, a não, mas qual que é 

o seu negócio mesmo né? Por que quem 

tem coworking normalmente tem 
alguma outra coisa, né. Porque o 

coworking não dá dinheiro.  

Cultura  

vigente 

sobre o 

negócio   

    x          

Comunicaç

ão do 

empreende

dor 

Premissa – O ecossistema de negócios ainda 

não estava consolidado no que se refere ao 

que era um coworking e seus benefícios.  

 

Se não há uma cultura instituída sobre o que 

é e como funciona um coworking, então os 

empreendedores tiveram que explicar em 

seu processo de abordagem o que era um 

coworking e, em alguns momentos, se 

assustaram se estavam no caminho correto 
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E ai, começou a assustar um pouco, 
kkkk. 

em virtude do questionamento do mercado 

sobre a rentabilidade. 

 

Fonte – elaborado pelo autor 

Após o coworking aberto os empreendedores passaram basicamente 1 mês sem conseguir 

realizar a sua primeira venda. Umas das abordagens principais pensadas na proposta de valor 

era de que a ida para um coworking faria com que o empreendedor ampliasse o seu networking 

e consequentemente ampliaria a possibilidade de geração de negócios. Mas, o que fazer quando 

o espaço está vazio? Os fundadores começaram um movimento de permutar o espaço em cima 

de parceiros que pudessem agregar valor na configuração do negócio. Melhoraram alguns 

aspectos do negócio, como o site e as campanhas nas redes sociais e consequentemente tinham 

empresas instaladas que facilitariam posicionar a proposta de valor. 

Quadro 11 – Configuração de valor - Parcerias estratégicas para movimentar o 

coworking. 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

E ai a gente começou a fazer alguns 

parcerias, né, então eu acho que todo 
mundo reclama da questão da permuta e 

tudo mais, mas acho que foi muito 
assertivo da nossa parte optar por fazer 

isso, porque no começo a gente 

conseguiu movimentar o coworking, 
porque assim, as pessoas vão também 

para o coworking pela questão do 
networking, né, então se você não tem 

nínguem lá dentro... 

Não tem networking. E ai, pro cara 
trabalhar sozinho, ele continua fazendo 

home-office né. É, então não tem 
ninguém pra conversar, não tem 

nínguem, vou pra lá para ficar sozinho? 

E ai, com as primeiras parcerias a gente 
entendeu que foi algo muito positivo e 

saudável, pelo menos no nosso caso. A 
gente conseguiu melhorar a qualidade do 

site, melhorar a comunicação nas redes 

sociais, então assim, tinha uma agência 
que fazia isso pra gente, tinha uma 

empresa que desenvolvia o site, tinha 
uma empresa...então assim, ter essas 

empresas mais próximas da gente, 
ajudou a gente a virar negócios, né... 

Vender o 

espaço         

x        

Concessão 

de espaços 

parceiros 

estratégicos 

Premissa – A ausência de clientes no 

primeiro mês fez com que um dos eixos 

principais da proposta de valor não 

pudesse ser demonstrada, ou seja, a 

possibilidade de geração de  networking. 

 

Se a proposta de valor não está sendo 

atendida, então o empreendedor toma a 

decisão de conceder alguns espaços para 

parceiros estratégicos,  criando um 

movimento no coworking, gerando a 

possibilidade de networking , reduzindo os 

seus custos e  melhorando alguns 

processos estabelecidos. 

 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Em virtude da dificuldade inicial de ocupação do espaço, os empreendedores começaram 

um processo de entender as necessidades dos coworkers que os procuravam através de ligações 

telefônicas pós-visitas e ou abordagens pessoais. Com essa estratégia os empreendedores 
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começaram a entender as necessidades do público, bem como que tipo de espaço eles deveriam 

ter para efetivamente entregar a proposta de valor. 

Quadro 12 – Apropriação de valor – Aprendizados do primeiro ponto 

Fragmentos da análise Oposições Silogismo 

Começaram a aparecer clientes e ai a 
gente começou a efetivamente a 

mapear, né. A esse cara aqui veio 

aqui e tal né, deixe eu ver  aqui, a ele 

não fechou porque não tinha sala 

privativa, o então sala privativa é um 
negócio legal. A esse aqui não fechou 

por uma questão financeira, a mas 

como assim por uma questão 
financeira? A porque tá lugar tá mais 

em conta. A legal, então esse aqui é 
preço. 

 

Ligava e falava – Oi, tudo bem? E tal. 
Você veio aqui em tal dia, né, a legal, 

bacana, você falou que gostou do 
espaço, né, então, a gente pode te 

aguardar, não pode, era uma 
abordagem , é...até certo ponto 

deselegante, né, kkkkk, tem gente que 

ficava, é, então, né...mas a gente 
falava assim. 

Sonho inicial 

do conceito do 

espaço  

x  

Aprendizado 

gerado no 

espaço 

Premissa – Em virtude da dificuldade de 

ocupação do espaço os empreendedores 

começam um processo de entendimento das 

necessidades do público-alvo. 

 

Se não existe o entendimento das 

necessidades do cliente no conceito do 

serviço prestado inicialmente, então o 

empreendedor começa um processo 

constante de dialogo com os coworkers que 

visitavam o local  para entender se algo 

deveria ser alterado.  

Fonte – Elaborado pelo autor 

Após 1 ano os empreendedores desfazem a sociedade, ficando como único proprietário o 

Anderson. Nesse momento, o Anderson já sabia o perfil do público, bem como suas 

necessidades e começa a partir desse momento o fechamento do primeiro ponto e a abertura de 

um ponto já adaptado para essas necessidades. 

Quadro 13 – Apropriação de valor – Concepção do segundo ponto 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

E aí depois, para esse segunda unidade 

a gente fez esse estudo né. Quem eram 

as pessoas potenciais que poderiam vir, 
né. Como a gente iria definir 

quantidade de posições, quantidade de 
salas, de acordo com a demanda que a 

gente teve. A gente criou uma estrutura 

baseada em tudo aquilo que a gente 
tinha de procura.? Quando a gente fez 

essa mudança pra cá, a gente já tinha 
isso das personas.  

 

Então a gente já tinha as personas que 

vai trabalhar nas posições, as personas 

que vai trabalhar nas salas privativas, 
a pessoa que...que loca espaços para 

Concepção do 

serviço na fase 

inicial 

x 

Aprendizados 

gerados 

Premissa – O processo de apropriação de 

valor através do aprendizado gerado traz 

ao empreendedor um amadurecimento 

sobre as necessidades dos clientes. 

 

 

Se já existe um entendimento sobre as 

demandas dos clientes então o 

empreendedor redefine a sua concepção da 

montagem do segunda ponto 
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treinamento, então a gente tinha 
definido todas essas, assim. Esse 

segundo momento, a gente definiu esse 

cenário. 

Fonte – Elaborado pelo autor 

O empreendedor, de acordo com seu aprendizado, opta por sair de um espaço de 96m2 e ir 

para um de 240m2. Uma dos princípios utilizados em toda a sua trajetória, é o do 

reconhecimento daqueles coworkers que estavam com ele desde o primeiro espaço. Em virtude 

disso, o empreendedor mostra aos coworkers a concepção do novo espaço, informando 

inclusive que a princípio ele não cobraria um valor diferente. Praticamente todos os 

empreendedores do primeiro espaço optam por mudarem os seus negócios para o segundo 

coworking e não se incomodam em pagar um valor maior em virtude da concepção do novo 

espaço. 

Quadro 14 – Configuração de valor – Relacionamento 

Fragmentos da análise Oposição Silogismo 

Até porque a gente fez uma consulta 
com os nossos coworkers e falou – 

Olha, né, a gente vai pra...vai ter um 

novo espaço, a ideia é tem um espaço 
que seja mais de entrada, então talvez 

a gente reduza um pouco os valores 
ainda, e continue com ele e ter um outro 

espaço que seria...premium em relação 

ao primeiro, mas...ainda não era um 
espaço...tão...é...digamos assim, mais 

luxuoso, né. Ele era um espaço muito 
voltado pra...de forma prática assim, 

ele era objetivo, ele era...é...ele era 

não, ele é...ele atende todas as 
necessidades, mas sem grandes luxos, 

né. 
Ai o pessoal falou – Não, a gente opta 

por pagar um pouco mais e ir para esse 

outro. Então assim, até pela questão de 
parceria a gente entendeu que cobrar 

um pouco mais desses clientes que nos 
ajudaram nesse primeiro momento é 

romper com essa questão que gente tem 

de parceria então a gente optar por 
trazer eles, mesmo com os valores mais 

baixos, né, mas a gente preserva a 
parceria... 

 

Preocupação 

do 

empreendedor 

em relação ao 

preço do novo 

espaço aos 

coworkers 

antigos           

x           

Reação dos 

coworkers. 

Premissa – Por uma questão de princípio e 

reconhecimento dos empreendedores que 

estavam com ele no primeiro espaço, o 

empreendedor apresenta o fechamento da 

unidade e demonstra os benefícios do novo 

espaço, não cobrando nenhum valor 

adicional ao estabelecido incialmente. 

 

Se existe um entendimento dos benefícios 

proporcionados pelo novo espaço, então os 

empreendedores não se importam em 

pagar um valor um pouco maior. 

Fonte – Elaborado pelo autor 

A Sumforces continua o seu processo de fortalecimento e engajamento da comunidade 

empreendedora através de muito dialogo e entendimento. 
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Quadro 15 – Configuração de valor – Engajamento 

Fragmentos da análise Oposição Silogismo 

Olho no olho com ele, convida para os 

eventos, agora é gente vai ter, por 
exemplo, o dia mundial da criatividade 

dia 22 e a gente vai realizar em duas 

unidades, dispara via whatsapp, mas a 
gente pega na “mãozinha”e fala – 

Então cara, deixa eu te falar. Vai ter um 

negócio que vai ser super legal, vai se 

assim, vai funcionar assado e acho que 

faz muito sentido pro seu negócio, nesse 
e nesse aspecto. Essa palestra vai ser 

interessante né. Porque simplesmente 
colocar para comunidade ver, acaba 

não tendo...a gente procura também 

trazer muita coisa que faça sentido, né. 
Então, ouvir também – Cara, o que 

seria legal? A gente está pensando em 
fazer uma palestra aqui em tal data, o 

que você acha bacana a gente fazer? 

Porque nós já tivemos algumas muito 

relevantes para o negócio, mas não 

tinha ninguém... 
É o cara não enxerga esse valor. Então 

assim, pra geração de valor, a gente 
não consegue, ser ele estar presente. Se 

a gente tomar essa decisão, mesmo que 

seja melhor para ele, se ele não 

participar da tomada de decisão ele 

não participa da ação. 

Divulgação via 

whatsapp/email 

x 

Conversas com 

os coworkers 

Premissa – O empreendedor faz a 

divulgação das ações de engajamento e 

capacitação via whatsapp e e-mail, mas 

não obtém êxito. 

 

Se o empreendedor não tem êxito através 

desses meios, então ele amplia o diálogo 

com os empreendedores para sensibiliza-

los sobre alguns temas, bem como checar 

novas demandas. 

 

 

 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Em 3 meses o coworking está com 100% de ocupação, o que demonstra que o entendimento 

das necessidades dos clientes e adequação do espaço para atendimento dessas necessidades foi 

assertiva. O empreendedor começa nesse momento a expandir a sua visão de configuração e 

apropriação de valor gerando assim novas formas de rentabilizar o seu negócio, por meio dos 

escritórios virtuais, que não necessitam da presença física do empreendedor no espaço. 

Quadro 16 – Apropriação de valor – Fontes de receita 

Fragmentos da análise Oposição Silogismo 

Quando o cara entra na sumforces a 
gente entende que gente tá aqui para 

dividir tudo. A gente é “Sum”de soma e 
a gente vai somar tudo e dividir tudo. 

Então quando o cara entra a gente não 

tem essa limitação de...ah o horário, 

você tem isso. A princípio a gente tinha 

colocado 4 horas de sala de reunião. 
Hoje a gente faz da seguinte maneira: 

todo mundo de acesso a sala de 

Rentabilização 

do espaço físico 

x 

Outras formas 

de 

rentabilização 

Premissa – O empreendedor ratifica a 

sua proposta de valor através do seu 

amadurecimento e crescimento do 

coworking vendendo espaços físicos e 

ampliando a sua visão sobre fontes de 

receita. 

 

Se existe um entendimento que o négocio 

pode ser rentabilizado de várias formas, 

então ele inicia a oferta de outros serviços 
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reunião. Se você é coworker você tem, 
você tem acesso as salas de 

atendimento, você tem direito a café, 

agua é...todas as questões e ai...a gente 
colocou algumas coisas que você 

pode...é...contratar a parte. Então, ele 
pode contratar, por exemplo: a 

telefonia, né. Então a telefonia e a 

telefonista são a parte, mas se ele 
pode...a opção mais em conta é o 

número de telefone do coworking, o 
cara liga pra cá, a gente atende e 

transfere a ligação para ele. Ele pode 

atender. A gente já faz esse serviço de 
secretaria virtual. Ele já entra com um 

pacote completo. 

Tem clientes que não são coworkers, 

né. A gente tem por exemplo, endereço 

fiscal, é...endereço comercial, 
atendimento. 

E ái a gente foi fazendo isso de diversas 
formas né...capacitação, a gente já teve 

alguns treinamentos, a gente trabalhou 

algumas coisas de forma 

virtual...é...por exemplo: escritório 

virtual foi uma...virou um outro 
negócio, né, tem uma empresa 

virtualizando que faz além dos 
atendimentos...ela uma...para aquelas 

“euquipe”, ela faz todo atendimento, 

faz gerência de agenda, faz uma série 
de itens. 

que não dependem do empreendedor 

estar no espaço físico, como  o escritório 

virtual, endereço fiscal e atendimento. 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Com a profissionalização do coworking o empreendedor começa a ampliar a 

profissionalização do negócio criando ferramentas próprias de gestão, analisando as 

necessidades dos seus clientes e oferecendo facilidades para que os mesmos tenham controle 

sobre os seus serviços e pagamentos efetuadas. Tudo isso através do processo de permuta, 

iniciado no primeiro ponto. 

Quadro 17 – Configuração de valor – Ferramentas de gestão do serviço 

Fragmentos da análise Oposição Silogismo 

A gente tem um CRM, né. Então... 

próprio, né. Com uma das empresas 
que estão aqui hospedadas no 

coworking, para fazer esse 
relacionamento com o cliente. Então, a 

gente desde que quando o cara é um 

lead, lá traz, né – O, se tem sala para 
alugar? Até quando o cara já é um 

cliente a gente utiliza essa ferramenta. 
Ele tem acesso, pelo sistema a gente 

Software 

próprio 

x 

 Software de 

terceiros 

 

Premissa – Através do processo de 

parceria o empreendedor começa a criar 

ferramentas próprias de gestão. 

 

Se existem parceiros estratégicos que 

podem desenvolver um software próprio 

de gestão do serviço, então o  
empreendedor opta por desenvolver um 

sistema próprio de gestão. 
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manda e-mail, manda mensagens e 
além do dia a dia né. A gente tem os 

quadrinhos que a gente coloca pra 

aniversário e tudo mais...os eventos que 
a gente faz a gente divulga, grupo do 

whatsapp, mas assim a ferramenta 
oficial e que a gente mais utiliza é o 

CRM. 

 
Eu diria que o CRM traz tudo, né. 

Porque ele tem toda análise financeira, 
vida financeira do cliente, ele tem as 

necessidades, porque o cara abre 

chamado por lá, pelo CRM. 
 

Eu entendo que a agência é 

fundamental, a empresa de 

desenvolvimento que faz o site e o 

CRM, também, até pra gente poder ter 
todas essas informações. A agência é 

muito legal, porque assim...eles 
ajudavam a gente a identificar esse 

público. 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Através da profissionalização e da ocupação física do espaço o empreendedor começa a 

criar formas de expandir o seu negócio. A ideia principal foi a da expansão no formato de 

franquia, e a partir daí começaram a testar um modelo por meio do sistema de parcerias com 

pessoas que queriam ampliar a rentabilização dos seus imóveis. Cria-se então o conceito de 

hub. Além disso, ele amplia a oferta de valor fazendo com que cada hub reserve pelos menos 3 

espaços para que qualquer coworking da Sumforces utilize esses espaços nas unidades 

disponíveis. São criados dois hubs em Guarulhos e um em Osasco. 

Quadro 18 – Criação de valor – Expansão do negócio – Hubs 

Fragmentos da análise Oposição Silogismo 

Alguns parceiros procuraram a gente, 

porque eles tinham espaços em que o 

negócio encolheu e eles tinham espaços 
ociosos e agente optou por um modelo 

que a gente chama de hub. Então ele é 

uma unidade menor...então ela vai de 2 

a 4 salas. Ela é limitada a 60 metros 

quadrados e ele tem a mesma estrutura 
e pode utilizar em qualquer um dos 

espaços. Então a gente usa um conceito 
como se fosse da academia...da Smart 

Fit. Então, na verdade a gente já tinha 
essa ideia, porque a gente entendi que 

seria mais barato investir com esses 

caras. 
 

Falta de 

recursos para 

expansão          

x   

Investimento de 

terceiros 

Premissa – O empreendedor começa a 

estruturar a sua expansão, mesmo sem 

dinheiro para essa finalidade. 

 

Se o empreendedor não tem recursos 

próprios para investir na sua expansão 

então o modelo de expansão 

inicialmente pensado foi o de busca de 

empreendedores que gostariam de 

expandir a rentabilização de seus 

imóveis, com a intenção futura de 

preparar a Sum para o processo de 
franquia. Além disso, ele amplia a sua 

oferta de valor aos coworkers, pois 

qualquer coworker residente, em caso 

de necessidade, pode utilizar os hubs 
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Com base do que a gente tem de retorno 
do negócio baseado nos modelos de 

negócios que já existem, a gente fez 

uma sugestão financeira para retornar 
para o investidor. 

 
Guarulhos a gente tem dois espaços 

nesse modelo e em Osasco a gente tem 

uma unidade que tem...uns trezentos e 
poucos metros quadrados. 

criados  disponíveis na localidade 

ampliando assim a oferta através de 

uma rede. 

 

 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Com a experiência exitosa dos hubs, a Sum inicia o processo de criação e estruturação da 

empresa para expansão através do processo de franquias. A expectativa é  de que até o final de 

2019 eles estejam com mais 10 unidades e  em cinco anos com 50 unidades no Brasil. E para 

cada uma dessas regiões, eles pretendem estar em 3 anos em pelo menos 10 capitais. 

Quadro 19 – Configuração de valor – Expansão do negócio – Franquia 

Fragmentos da análise Oposição Silogismo 

Pô, a gente podia expandir a nossa 

expertise também pro cara que quer 

montar uma unidade. E se o cara acha 

que faz sentido né? Pô, se a gente 

tivesse a oportunidade de não passar 
por todos esses desafios, essas 

dificuldade...seria legal. E aí a gente 
opta por fazer a questão da franquia. A 

gente entende que é um modelo rentável 

também, né. E a gente consegue 
continuar divulgando esse modelo que 

está no nosso DNA. E de ajudar, né. A 
gente entende que a gente passa não só 

a ajudar o coworker, a gente passa a 

ajudar o dono do espaço também. 
Estruturamos o modelo de franquia que 

vai desde de escolha de ponto, até 
mobiliário, utilização de quais 

tecnologias ou equipamentos inclusive. 

Então tudo a gente entrega 
“mastigado”. 

Hoje a gente tem manual...são 11 

manuais que vai desde de a escolha do 

ponto, que é o primeiro, até o House 

que a gente entrega para o nosso 
coworker quando ele entra na unidade. 

E tudo isso, é.. 

Investimento 

próprio  

x   

Investimento de 

terceiros 

Premissa – O empreendedor começa a 

estruturar a sua expansão através de sua 

experiência com os Hubs parceirizados. 

 

Se existe uma experiência exitosa de 

parceria em relação aos Hubs, então 

vamos expandir esse conceito 

modelando a Sumforces para crescer no 

modelo de franquias. 

 

Fonte – Elaborado pelo autor 

5.2 – A empresa Urban Coworking 

O Urban Coworking nasceu em 2016 através do meu propósito em empreender em algo que eu 

pudesse aproveitar a minha experiência com outros negócios, que eu pudesse juntar isso com algo que 
me desse prazer de estar ali no dia a dia. Eu queria alguma coisa, onde eu pudesse juntar um pouco da 

experiência que eu tenho  com os jovens, com o empreendedorismo, que a faculdade tinha esse viés 
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empreendedor, e onde essas pessoas pudessem, também, trabalhar, nesse mesmo espaço. Então, aí o 
coworking, que nada mais é do que um lugar aonde as pessoas trabalham em ambientes 

compartilhados, eu acho que aí eu encontrei um propósito bacana, onde eu me sinto bem estando ali 

podendo ajudar esses jovens aí, alguns recém-formados, alguns já com um pouco mais de anos de 
carreira,  a se tornarem... a terem um pouco mais de chance nesse mercado tão complicado que é 

empreender. Então o Urban nasceu com esse propósito, não só de ser um lugar aonde você tenha uma 
mesa, uma cadeira e um telefone ou mesmo internet, mas um lugar aonde as pessoas tenham outros, 

como eu posso falar, ali ela pode ter uma mentoria, ali ela tem uma série de eventos que ela pode 

participar. Através de uma fusão de pessoas que falem a linguagem e entendam as dores do 
empreendedor, bem como tenham a capacidade de fomentar uma rede de soluções de apoio , junto a 

um conceito visual urbanístico moderno e um processo de gestão interna do espaço, o Urban cresceu e  
hoje é o primeiro coworking do Brasil com uma filial dentro de uma aeroporto internacional. 

  

O Urban Coworking inicia a sua história devido a experiência de seu fundador com jovens 

e com o mercado de empreendedorismo. Pelo fato de ser ex-proprietário de uma faculdade,  o 

mesmo gostaria de montar um novo negócio que conciliasse essa vivência. 

Quadro 20 – Criação de valor – Análise de oportunidade 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

O Urban surgiu da ideia de... de 

empreender em algo que eu pudesse 
aproveitar a minha experiência com 

outros negócios, que eu pudesse juntar 

isso com algo que me desse... que 
tivesse dentro do meu propósito, que me 

desse prazer de estar ali no dia a dia. 
Eu pensei nisso, quando eu sai do meu 

último negócio, faculdade, que eu 

vendi, isso foi em 2013, aí eu fiquei um 
ano, seis meses parado, fui viajar, e eu 

discutindo com a minha família, 
principalmente, com a minha esposa, 

eu falei: eu queria alguma coisa, eu 

quero montar alguma coisa onde eu 
possa juntar um pouco da experiência 

que eu tenho  com os jovens, com o 
empreendedorismo, que a faculdade 

tinha esse viés, né, empreendedor, e 

onde essas pessoas pudessem, também, 
trabalhar, nesse mesmo espaço. Então, 

aí o coworking, que nada mais é do que 
um lugar aonde as pessoas trabalham 

em ambientes compartilhados, eu acho 

que aí eu encontrei um propósito 
bacana, onde eu me sinto bem estando 

ali podendo ajudar esses jovens aí, 
alguns recém-formados, alguns já com 

um pouco mais de anos de carreira,  a 

se tornarem... a terem um pouco mais 
de chance nesse mercado tão 

complicado que é empreender. 

Falta de 

experiência no 

mercado de 

coworking 

x 

Propósito e 

experiência do 

empreendedor 

 

 

 

Premissa – O empreendedor não tinha 

experiência no mercado de coworkings. 

 

Se não tinha experiência no mercado de 

coworkings, então o empreendedor 

procurou empreender em algo que lhe 

desse prazer e que pudesse juntar a sua 

experiência advinda da faculdade com 

jovens e temas relacionados a 

empreendedorismo. 
 

 

Fonte – Elaborado pelo autor 
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Apesar da falta de experiência prática no mercado de coworkings, o empreendedor Paulo 

Futami começou a desenhar o perfil do seu público-alvo para configurar a sua proposta de valor. 

Quadro 21 – Criação de valor – Segmentação de clientes 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Nós não pensamos num perfil de 
profissional, né, de área, nós 

pensamos num perfil de idade, 

num perfil demográfico para 

atender essa região. 

 

Eu tenho um público que é de 22 a 

32 anos, essa é a nossa faixa. Tem 

alguns mais velhos. Mas o Urban, 
ele acabou sendo escolhido, então, 

hoje, nós temos 80%, 70, 80% das 
empresas que estão aí são da área 

de marketing e comunicação. 

Porque faz todo sentido, é um 
povo, é um público mais... que se 

adapta melhor a esse tipo de 
espaço... não é um público que 

você precisa explicar muito como 
funciona. 

Perfil profissional 

x 

Perfil demográfico 

 

 

 

 

 

Premissa – O empreendedor não 

definiu o tipo de empresas que ele 

gostaria de atender. 

 

Se não houve essa definição, então ele 

optou por entender o perfil demográfico 

das personas que ele gostaria de ter no 

seu espaço.  

Fonte – Elaborado pelo autor 

Associado a sua vivência profissional na faculdade e sua experiência com os jovens, o 

empreendedor opta por definir um perfil demográfico mais voltado para esse público e baseado 

nisso define a proposta de valor. 

Quadro 22 – Criação de valor – Proposta de valor 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

O Urban nasceu com esse 
propósito, não só de ser um lugar 

aonde você tenha uma mesa, uma 

cadeira e um telefone ou mesmo 
internet, mas um lugar aonde as 

pessoas ali, elas... além disso elas 
tenham outros, como eu posso 

falar, ali ela pode ter uma 

mentoria, ali ela tem uma série de 

eventos que ela pode participar. 

Essa foi a ideia do Urban, porque 
senão não faria sentido, se fosse só 

para ter um lugar para as pessoas 
trabalharem, eu não precisaria 

estar lá e eu não ia também ter 

contratado pessoas boas para 

estar lá, era só colocar um 

corretor de imóveis lá, entendeu? 

Então a ideia sempre foi essa, foi 

criar um lugar onde as pessoas 

Locação de espaço 

x                     

Espaço de 

empreendedorismo 
 
 

 

 

Premissa – O empreendedor não 

gostaria de ter um serviço que fosse 

única e exclusivamente a venda do 

espaço físico. 

 

Se o empreendedor não tinha esse 

interesse, então ele optou por criar um 

serviço que gerasse a possibilidade de 

que o coworker tivesse apoio para o seu 

desenvolvimento.  
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pudessem reconhecer: não, lá no 
Urban eu tenho um pouco mais de 

chance de dar certo. Lá eu tenho 

mentoria de diversas áreas, 

mentorias na área de marketing, 

finanças, Recursos Humanos. Eu 

tenho uma série de eventos que eu 
posso participar e nesses eventos 

fazer network, entendeu. E ali 
mesmo, dentro do Urban, ali, hoje 

a gente consegue gerar uma série 

de negócios entre eles. 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Um dos pontos que facilitaram a abertura do coworking foi que o custo do aluguel não 

precisaria ser desembolsado, uma vez que o empreendedor utilizou um prédio da família. 

Quadro 23 – Criação de valor – Vantagem competitiva 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Então, uma coisa que ajudou 

muito é que o prédio era nosso, o 

prédio era da família. Então, isso, 

acaba facilitando muito. Era um 
prédio antigo que a gente usava 

para uma escola de pós-

graduação, e aí eu fiz a reforma 

desse imóvel, que demorou quatro, 

seis meses, e aí nós já começamos 

a atuar. 

Locação 

x 

Prédio próprio 
 

 

 

Premissa – O empreendedor utilizou 

um prédio da família para abrir o seu 

coworking. 

 

Se ele utilizou um prédio próprio, então 

ele não precisou alocar o seu 

investimento no pagamento de aluguel. 
 

 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Para tanto, apesar do empreendedor possuir alguns imóveis da família ele definiu uma 

metragem mínima de 500m2 para obter a rentabilidade necessária para seu negócio. 

Quadro 24 – Criação de valor – rentabilidade 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Eu acho que você não pode ter um 
lugar menor que 500 metros. Eu 

acho que você tem que ter pelo 

menos 500 metros de espaço, 
porque, hoje, o valor é muito 

baixo, que a gente cobra, então, 
você tem que ter uma demanda, aí, 

você tem que ter uma quantidade 

mínima para você poder fazer 
alguma coisa, e tentar, cara, 

tentar sempre criar uma 
identidade. 

Espaço físico 

x 

Rentabilidade 
 

 

Premissa – O empreendedor definiu 

uma receita mínima para gerar a 

rentabilidade esperada.  

 
Se ele projetou essa rentabilidade, 

então, de acordo com seus cálculos, o 

espaço não poderia ter menos que 

500m2.  

 

Fonte : Elaborado pelo autor 

Além disso, na visão do empreendedor, uma vez que o prédio era próprio, os investimentos 

para montagem do espaço físico deveriam ser próprios, pois ele ficaria muito tempo no imóvel. 
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Quadro 25 – Criação de valor – Obras e adaptação do prédio 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

No caso eu fiz investimento 

próprio. Fiz investimento 
próprio ali, porque era uma 

coisa que eu quero ficar muito 

tempo, então, não tive porque. 

Financiamento 

x 

Recursos próprios 
 

 

Premissa – Por ser um prédio próprio o 

investimento a ser feito pelo 

empreendedor partiu do pressuposto que 

os recursos ali instalados seriam de longo 

prazo. 

 

Se os investimentos no imóvel serão de 

longo prazo então o empreendedor 

decide que os recursos financeiros para 

esse investimento devem ser próprios. 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Um recurso essencial para o desenvolvimento do Urban foi o investimento em pessoas que 

se identificassem e se comunicassem constantemente com os coworkers, criando assim uma 

relação de troca e apoio. 

Quadro 26 – Configuração de valor – Funcionários do espaço 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Eu sempre entendi que eu 

precisava ter pessoas que 

falassem com esse público, 

pessoas que... porque o que eu 
acho mais importante de um 

espaço de coworking, que eu vejo 
muitos serem criados aí, mas não 

tem uma... eles não tem 

identidade. 
 

Eu acho que precisa ter uma 
identidade. 

 

Eu tinha uma identidade 

moderna, urbana, como diz o 

Urban, né, o nome, a identidade 

moderna, urbana. Por isso eu 

acho que o público de marketing 

e comunicação também adotou o 

Urban como a casa deles. E eu 

queria também pessoas que 

pudessem falar essa linguagem, 

ter essa linguagem mais fácil 

com esse público, então na hora 

de contratar, claro que eu 

contratei já pessoas que fossem 

mais ligadas a essa área, 

entendeu? 

Pessoas que se 

identificassem com o 

coworker 

x 

Pessoas sem 

experiência de 

relacionamento com o 

ecossistema 

empreendedor 
 

 

 

Premissa – O empreendedor entendeu 

que as pessoas que trabalhassem no 

coworking tinham que ter a identidade 

necessária com o espaço e seu público.  

 

Se as pessoas que trabalhassem no 

espaço tinham que ter uma identidade 

com esse público, então o 

empreendedor não contratou pessoas 

que não tivessem vivenciado essa 

experiência profissional, 

principalmente na área de marketing e 

comunicação em virtude do espaço 

atrair mais fortemente esse público. 
 

 

Fonte – Elaborado pelo autor 
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O empreendedor também procurou entender quem eram os seus principais concorrentes 

para ampliar a sua comunicação sobre sua proposta de valor. 

Quadro 27 – Criação de valor – Análise da concorrência 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Hoje, o principal concorrente nosso é 
a sala comercial. Para você ter uma 

ideia, hoje, ainda, das pessoas que 

trabalham fora de casa, que não 

trabalham em Home Office, ainda, 

90%, trabalham em escritórios 
tradicionais. Então a gente está 

falando que tem... 10% tem 

coworking e outras coisas. Então, 
90% ainda vai para a sua salinha, 

contrata... tem uma pessoa 
responsável pela limpeza, tem sua 

internet só para você, ele tem que 

trocar... fazer toda... comprar papel, 
comprar cartucho para impressora, 

coisas que num coworking não existe, 
ele só se preocupa, realmente, com o 

trabalho dele. 
Hoje, na sala comercial, além de 

todos os custos que você tem, ali, 

juntos, como IPTU, condomínio, além 
do contrato, hoje o contrato está 

muito complicado, porque os 
locadores, geralmente, exigem fiador, 

garantias que complicam muitas 

vezes a vida dessa pessoa que muitas 
vezes está começando. Esse cara, ele 

não quer arriscar, ele fazer um 
contrato de três anos, quatro anos, 

sem saber, muitas vezes, se aquilo ali 

pode dar certo, se aquela composição 

societária que ele fez com um amigo, 

pode dar certo, então, é arriscado ele 
assinar um contrato desses de longo 

prazo. Então esse é um dos pontos 

aonde essa flexibilidade é um dos 
pontos aonde a gente sai na frente, 

aonde ele pode fazer contratos de um 
mês, três meses, seis meses ou, no 

máximo, um ano conosco. E ele, além 

disso, ele pode aumentar ou diminuir 
o número de posições dele, se ele 

tiver... se ele tem... ele começou com 
duas, três posições, ele quer aumentar 

para seis, ele aumenta; ele tem seis, 

quer diminuir para três... e aí ele vai... 

Sala comercial 

x 

Coworking 

 

 

Premissa – O empreendedor entende 

que as salas comerciais são o seu 

principal concorrente. 

  

Se ele tem clareza dos pontos fracos 

da sala comercial, então ele reforça 

isso aos coworkers interessados 

demonstrando os benefícios flexíveis 

do coworking frente ao seu 

concorrente. 

 

Fonte – Elaborado pelo autor 
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Outros recursos essenciais para o desenvolvimento do Urban são a internet de alta de 

velocidade e os sistemas de gestão da operação, como reservas de sala de reunião e gestão de 

contas a pagar e receber. 

Quadro 28 – Configuração de valor – Ferramentas de gestão do serviço 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Eu não desenvolvi nada interno. 
Hoje eu uso um software para 

controle de toda a parte financeira, 
software da internet. 

E tendo feito algumas pesquisas, 

porque hoje já surgiram alguns 

ERPs na área de marketing. 

Hoje eu estou à procura de um 

software específico para gestão de 

coworking, já tem alguns, tem 

alguns brasileiros e alguns de fora, 

só que eu já testei dois e não gostei. 

Software próprio                                                                       

x                                                                                      

Software de terceiros 
 

Premissa – O empreendedor não 

desenvolveu nenhum software 

próprio de gestão para seu coworking. 

 

Se ele não desenvolveu nenhum 

software próprio, então ele optou por 

utilizar os disponíveis no mercado 

apesar de ainda estar procurando um 
mais próximo da sua necessidade.  

Fonte – Elaborado pelo autor 

Com pessoas atuando com o perfil do segmento demográfico idealizado, o Urban definiu 

sua estratégia de engajamento e relacionamento constante com seu público. 

Quadro 29 – Configuração de valor – Engajamento 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Além da comunicação física no 

ambiente, murais... mas o que a 

gente usa fisicamente mesmo são as 
nossas... eu tenho lá uma equipe que 

diariamente está conversando com 

esses coworkers e entendendo um 
pouquinho o que eles estão vivendo, 

quais as dificuldades deles. Falando 

sobre os nossos eventos, falando... 

inclusive apresentando um outro 

coworker que muitas vezes vai 
suprir a necessidade desses outros 

coworker. Tem coworker lá que 
chega lá e não tem o site, eu preciso 

fazer um site, eu preciso de alguém 

que cuide das minhas redes sociais. 
Tem alguém do lado dele que vai 

resolver esse problema para ele. Só 
que muitas vezes ele não sabe, como 

nós entendemos, todas as pessoas 
que estão ali, então nós sabemos, aí 

a gente vai lá, pega na mão desse 

cara, leva lá, pô. Oh, Alessandro, eu 
queria que você conhecesse o 

Ricardo, o Ricardo pode te ajudar. 
Ricardo, esse é o Alessandro, tal, 

Comunicação física 

no ambiente 

x 

Comunicação 

presencial 

 
 

 

Premissa – O espaço físico criado 

gera  condições empreendedor para 

ampliar a possibilidade de 

engajamento do coworker, mas não é 

suficiente. 

 

Se não é suficiente, então o 

empreendedor, através da sua  equipe, 

se conecta com as demandas 

necessárias de cada coworker e 

identifica possíveis parceiros internos 
gerando inclusive alguns negócios.  
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tal... vocês podem marcar um café 
que pode sair negócio aí. E assim 

acaba saindo os negócios. Agora, 

comunicação corporativa, 
comunicação interna, a gente usa 

muito WhatsApp, né, uma 
ferramenta que a gente tem usado 

muito; e-mails, e eu estou... a gente 

tem estudado aí criar um aplicativo, 
alguma coisa para ser usado pelo 

nosso público interno.  

Fonte – Elaborado pelo autor 

Baseado inclusive na sua experiência com o público de marketing e comunicação o Urban 

desenvolveu sua estratégia de comunicação através das redes sociais (facebook, instagram e 

linkedin). 

Quadro 30 – Apropriação de valor – Captação de cliente 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Hoje, 80% é digital, né, a nossa... o 

nosso público, o público que 

frequenta espaço de coworking, ele 

está no digital, ele está na rede 

social, a maioria dele. Então, a 

gente tem focado muito e 
segmentado muito dentro do perfil 

demográfico, perfil etário e a gente 
tem trabalhado muito com o próprio 

Face e o Instagram, a gente feito 

isso. E alguma coisa em Linkedin.  

O Linkedin a gente começou agora 

a trabalhar. Ele dá retorno para 

empresas maiores... empresas... 

maiores, quando eu falo empresas 

de 15, 20 funcionários. Acho que 

para você atingir esse tipo de 

público talvez seja legal. E muitos 

eventos. Eu acho que esses eventos 

é uma forma de atrair aquele cara 

que nunca ouviu falar de espaço de 

coworking, só que ele vai para o 

evento via um assunto que interessa, 

e acaba conhecendo aquele espaço 

e vendo que existe aquilo e que 

aquilo pode funcionar dentro da 

vida dele.  

Método tradicional 

de captação de 

clientes                                               

x                                                                                            

Redes sociais 

Premissa – O potencial coworker não 

se sensibiliza/comunica através das 

formas tradicionais. 

 

Se não existe interesse do público nas 

formas tradicionais de mídia, então o 

coworking direciona sua 

comunicação através das redes 

sociais. 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Em virtude da proximidade com seu público, o Urban vem procurando aprender novas 

experiências para proporcionar valor ao cliente. 
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Quadro 31 – Apropriação de valor – Criação de novos produtos 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Criar alguns planos, serviços 

diferenciados de acordo com a 
demanda do mercado, de acordo 

com o que a gente escuta, o que as 
pessoas querem. Então, coworking, 

ele tem que ser flexível. Esses dias 

surgiu uma pessoa... não só uma, 
duas ou três, querendo usar o 

espaço, mas não usar todos os dias, 
eles falou: eu quero usar só... eu vou 

usar só 1/3 do mês, 10 dias do mês. 

Então, eu criei aí, já há um mês, um 

plano para essa pessoa que queira 

usar 10 dias por mês. E aí eu já 
tenho umas sete, oito pessoas, 

usando esse plano. Então você vai 

se adaptando um pouco ao que as 
pessoas pedem. 

Então, eu faço uma pesquisa anual, 

também, tem uma pesquisa de 

satisfação, com todos os residentes, 

aonde eles, também, falam um 

pouquinho o que eles estão 

precisando, o que eles gostariam, 

que tipo de serviço a mais eles 

gostariam, ali.  

Eu implementei uma impressora. 

Uma impressora que faz impressão 

A3. Que eles falaram: ah, nós temos 

que sair, procurar... sair para a rua 

para fazer impressões A3. E aí eu 

coloquei lá uma impressora para 

fazer uma impressão A3 lá dentro. 

Flexibilidade 

x 

Falta de flexibilidade 

Premissa – A equipe do Urban é 

preparada para escutar as demandas 

do mercado através dos contatos 

diários, bem como através de 

pesquisas. 

 

Se a equipe está atenta as 

necessidades dos empreendedores, 

então é possível criar e/ou adaptar 

novos produtos para ampliar a 

rentabilidade e/ou satisfazer as 

necessidades dos coworkers 

estabelecidos. 

 

 

 

 

 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Com a experiência adquirida no primeiro ponto atrelado a rede de relacionamento do 

empreendedor na cidade e de seu sonho de ter um ponto do Urban dentro de um aeroporto, o 

coworking identifica uma oportunidade de expandir seus serviços para dentro do aeroporto 

internacional de Guarulhos. 

Quadro 32 – Apropriação de valor – Concepção do serviço do segundo ponto 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Cara, eu acho que o aeroporto cada 

vez mais ele tem se tornado um 
espaço onde as pessoas não vão 

Lugar para viajar 

x 

Centro de serviços 

Premissa – O empreendedor sempre 

teve um sonho de ter o seu coworking 

dentro de algum aeroporto, pois ele 
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somente para viajar, não é?! O 
espaço ele tem se tornado um centro 

realmente, um centro de serviços. A 

gente pode verificar que em vários 
aeroportos do mundo você já tem e 

contam com hotéis dentro do 
aeroporto, como Guarulhos já 

conta. Você tem prédios comerciais, 

shopping center, metrôs chegando 
dentro do aeroporto. Então, se 

tornando não só um ambiente das 
pessoas embarcam e desembarcam, 

mas sim onde elas possam produzir, 

não é?! Relaxar ou mesmo 
trabalhar. Aonde eles pudessem ter 

um espaço, um espaço para ela 

produzir com uma internet bacana, 

com uma cadeira confortável. 

Aonde ela pudesse ficar ali durante 
horas, fazendo um call ou mesmo ali 

fazendo um relatório. Então, isso é 
uma tendência, não é?! Além disso, 

aí falando pessoalmente, eu sempre 

fui um apaixonado pelo aeroporto, 

sou um apaixonado por viagens, por 

outras culturas. E isso me traz 
sempre uma coisa boa entrar no 

aeroporto, não é?! Então eu mesmo 
estando em Guarulhos, eu acho que 

sempre foi um sonho ter algo no 

aeroporto, não é?! 

começou a perceber que o aeroporto 

não era apenas um lugar para viajar e 

sim um centro de serviços. 

 

Se não é apenas um lugar para viajar 

e sim um centro de serviços, então o 

empreendedor cria um espaço dentro 

do aeroporto para as pessoas 

trabalharem e relaxarem. 

 

Fonte – Elaborado pelo autor 

O empreendedor identifica com mais assertividade as necessidades desse público, bem 

como o potencial instalado no aeroporto internacional de Guarulhos. 

Quadro 33 – Configuração de valor – Proposta de valor – Segundo ponto 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

A gente sempre pensou na ideia da 

comunidade e isso é um outro 

público, uma comunidade do 

aeroporto, não é?! Porque hoje você 

tem aí quase 30 mil pessoas 

trabalhando aqui todos os dias. E a 

maioria desse público ele não tem, a 

maioria das empresas não têm lugar 

para poder se reunir, fazer um 

treinamento, um workshop, não é?! 

A gente criou um espaço para que 

eles possam realizar eventos com 

todo o serviço de concierge que a 

gente se presta a fazer, não é?! 

Possibilidade de 

atrasar o voo 

x 

Espaço aonde você 

pode trabalhar e 

descansar e estar ao 

lado da sala de 

embarque 

 

Falta de espaços de 

treinamento para 

atender as empresas 
do aeroporto 

x 

Criação de um 

espaço para eventos 

Premissa – O empreendedor mapeia 

as principais necessidades do público 

que frequenta o aeroporto ou está de 

passagem e entende que existem 

várias oportunidades. 

 

Se existem várias oportunidades 

identificadas, então o empreendedor 

cria um coworking que atende todas 

as necessidades desse público 

(descanso, trabalho, banho e 

treinamentos) 
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Então esse é um público que a gente 

tem atendido bastante, além daquele 

cliente que quer relaxar, não é?! 

Principalmente entre conexões. 

Hoje o aeroporto de Guarulhos 

recebe muitas conexões, tanto de 

voos internacionais que estão indo 

para outros estados, ou outros 

estados que estão indo para voos 

internacionais, que têm como 

partida o aeroporto internacional 

de Guarulhos, não é?! E essas 

pessoas ficam aqui por Guarulhos 

muitas vezes durante 5-6-7 horas. E 

não compensa, acaba não 

compensando tanto financeiramente 

como pelo tempo escasso que ele 

tem, para ele ir para um hotel, 

aonde ele tem que sair daqui, fazer 

check-in, depois fazer check-out. 

Então muitas vezes ele usa o nosso 

espaço como um oásis aqui no 

aeroporto. O espaço onde ele pode 

guardar a mala, relaxar, tomar um 

café, comer alguma coisa, não é?! E 

ter uma segurança a mais aqui 

dentro do aeroporto. Esse é um dos 

públicos que a gente tem atendido, o 

principal. E um outro público é o 

público realmente de executivos, 

que hoje muitas vezes tem que pegar 

um voo em Guarulhos, e ele 

trabalha na Zona Sul ou Zona 

Oeste. E esse cara para ele vir para 

cá, a gente sabe qual é o trânsito que 

ele vai pegar, não é?! Então ele 

pode vir antes para cá, trabalhar 

durante o dia inteiro e estar aqui há 

5 minutos do portão de embarque, 

não é?! 

Custo do hotel na 

conexão       

 x 

Necessidade de 

descanso 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Como trata-se de diferentes necessidades das personas do primeiro ponto, o Urban enfrenta 

um grande desafio de se tornar conhecido dentro de uma espaço aonde circulam 120 mil pessoas 

por dia e com pensamentos diversos, dificultando assim a forma de abordagem para que o 

espaço seja conhecido. Baseado nisso, o empreendedor define algumas estratégias para que o 

espaço comece a ser frequentado e gere o movimento necessário. 



67 

 

Quadro 34 – Configuração de valor – Captação de cliente 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

E os desafios que a gente tem 

vividos são os desafios de se 
tornar conhecido, não é? Os 

desafios de se tornar conhecido 

numa cidade. Circulam mais de 
120 mil pessoas por dia aqui nessa 

cidade chamada aeroporto de 

Guarulhos. E é um desafio 

realmente você se tornar 

conhecido e fazer com que as 
pessoas saibam que esse espaço 

existe, não é?! Num mundo onde 
você tem uma comunicação para 

todo lado, as pessoas na maioria 

das vezes estão com vários 
pensamentos em mente, muitas 

vezes atrasadas, muitas vezes 
pensando se esqueceu um 

documento ou não. Então o maior 

desafio realmente é entrar dentro 

da cabeça dessa pessoa e fazer 

com que ela saiba que existe um 
espaço desse aqui no aeroporto, 

não é?!  

Cara, nós temos mídia indoor, que 

a gente paga ali um valor para JC 

Decaux e além disso o que a gente 
tem feito é investido muito em 

marketing digital, google e rede 
social e feito um trabalho ali com 

a comunidade aeroportuária, né. 

A gente tá falando de 30.000 
pessoas que trabalham ali, então a 

gente tem feito um trabalho forte 
com eles de visitação, 

apresentação, para que eles 

próprios possam indicar nosso 

espaço. 

Método tradicional de 

captação de clientes                                               

x                                                                                            

Redes sociais 

 

 

Local desconhecido 

x 

Visitações 

Premissa – O empreendedor sabe 

que os seus clientes na maioria das 

vezes estão com vários 

pensamentos em mente, muitas 

vezes atrasados, muitas vezes 

pensando se esqueceu um 

documento ou não. 

 

Se existem várias mensagens ou 

pensamentos que dificultam a 

sensibilização do cliente para 

conhecerem ou utilizarem esse 

espaço, então o Urban tem 

realizado estratégias nas redes 

sociais e google, bem como 

fomentado visitações ao espaço. 

Além disso, utiliza-se da 

colocação de alguns indoors no 

aeroporto para posicionar o seu 

espaço. 

Fonte – Elaborado pelo autor 

5.3 A empresa Studio Office 

O Studio Office nasceu em 2012 e na verdade foi uma ideia que se construiu. Não foi um modelo 
que eu falei, “vou fazer isso”. Eu tenho uma agência de comunicação visual, eu levei uma quebra muito 

grande devido a um cliente meu, que estava com 80 por cento do meu faturamento voltado nesse cliente. 
E ele do dia para noite quebrou e sumiu. E eu comecei... iniciei tudo do zero, voltei para a casa dos 

meus pais, perdi carro, perdi casa, perdi poupança, perdi tudo. Passou-se um tempo depois, eu comecei 
a trabalhar, montei de novo a minha agência, só que numa estrutura um pouco menor e ela estava muito 

organizada. E numa troca de conversa com uma amiga minha, eu cheguei pra ele... ela chegou assim 

pra mim e falou assim, “nossa Fê, seu escritório é tão bacana, tal, não sei o que, não sei o que. Parari, 
parará, você já pensou na Regus?”. Aí tinha acabado de chegar no Brasil uma aqui em 2012. E eu 
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olhei para ela e falei assim, “Cris, não tenho dinheiro para ir numa Regus. Regus é mais corporativa, 
eu sou menor”, ela falou assim, “não”, estou falando para você fazer do seu escritório um escritório 

compartilhado, porque você tem espaço”. Aí aquilo ficou na minha cabeça. 

Na semana seguinte, do nada, eu estava no prédio há muito tempo, eu saindo o meu vizinho de sala 
estava se mudando, e eu olhei para ele e falei assim, “Reinaldo, você está indo embora?”, ele falou 

assim, “putz, cara. Estou”, eu falei, “mas por quê?”, ele falou, “cara, está pesado, não sei que, não sei 
que, não sei o que. Estou sem grana”. E ele tinha uma escola. Eu olhei para cara dele e falei assim, 

“você só usa a escola à noite, não é?”, ele falou, “é, três vezes por semana”. Eu falei, “eu só uso o 

escritório durante o dia. Você não quer entrar aqui que eu tenho espaço e a gente divide?”. Ele falou, 
“tudo bem”. Começou assim! E nisso eu estava trabalhando ainda na agência e tudo mais, com os 

espaços ali alugados. Recebi uma ligação de um cara falando que tinha uma casa e que ele não tinha 
o que fazer com esse espaço. E que ele teve alguns problemas, tal, parari, parará e ele gostaria de 

conversar comigo. Fui até o cara conversar com ele, e ele ofereceu para a gente transformar ali numa 

estrutura de coworking. Eu falei, “bom, então vou fazer isso que eu já estou fazendo de uma forma 
profissional. E de lá para cá, o Studio Office, cresceu para 3 espaços e depois voltou para 2 em virtude 

da desistência de alguns clientes. 

O empreendedor, após um período difícil e pelo fato de ter quebrado o seu negócio 

principal, uma agência de comunicação, recomeça o seu empreendimento e começa a receber 

elogios pela forma que  o seu espaço físico estava bem montado. Devido a uma conversa com 

uma colega, é gerado um primeiro insight que faz com que ele pense nessa possibilidade, pois 

ainda vive o dilema da geração de receita. 

Quadro 35 – Criação de valor – Análise de oportunidade 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

 Em 2009, eu tenho uma agência de 
comunicação visual, eu levei uma 

quebra muito grande devido a um 

cliente meu, que estava com 80 por 

cento do meu faturamento voltado 

nesse cliente. 
Passou-se um tempo depois, eu 

comecei a trabalhar, montei de novo 
a minha agência.   

   E numa troca de conversa com 

uma amiga minha, eu cheguei pra 
ele... ela chegou assim pra mim e 

falou assim, “nossa Fê, seu 
escritório é tão bacana, tal, não sei 

o que, não sei o que. Parari, parará, 

você já pensou na Regus E eu olhei 

para ela e falei assim, “Cris, não 

tenho dinheiro para ir numa Regus. 
Regus é mais corporativa, eu sou 

menor”, ela falou assim, “não”, 

estou falando para você fazer do seu 
escritório um escritório 

compartilhado, porque você tem 

espaço”. Aí aquilo ficou na minha 

cabeça. 

Necessidade de 

receita 

x 

Espaço ocioso 

no escritório 

Premissa – O empreendedor, recém saído 

de uma grande crise em sua agência, possui 

um escritório bem montado, mas com 

alguns espaços ociosos e ainda buscando 

novas receitas. 

 

Se não há receita gerada suficiente na 

agência, então o compartilhamento de 

espaço talvez possa gerar uma nova 

receita.  

Fonte – Elaborado pelo autor 
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O empreendedor começa a pensar na possibilidade e surge uma oportunidade real para que 

ele inicie o processo de compartilhamento do seu espaço físico, reduzindo assim os seus custos 

e ampliando a sua receita. 

Quadro 36 – Criação de valor – Oportunidade 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Na semana seguinte, do nada, eu 
estava no prédio há muito tempo, eu 

saindo o meu vizinho de sala estava 
se mudando, e eu olhei para ele e 

falei assim, “Reinaldo, você está 

indo embora?”, ele falou assim, 
“putz, cara. Estou”, eu falei, “mas 

por quê?”, ele falou, “cara, está 
pesado, não sei que, não sei que, 

não sei o que. Estou sem grana”. E 

ele tinha uma escola. Eu olhei para 
cara dele e falei assim, “você só usa 

a escola à noite, não é?”, ele falou, 
“é, três vezes por semana”. Eu falei, 

“eu só uso o escritório durante o 
dia. Você não quer entrar aqui que 

eu tenho espaço e a gente divide?”. 

Ele falou, “tudo bem”. Começou 

assim. 

Espaço ocioso 

x 

Compartilhamento 

do espaço 
 

Premissa – O empreendedor inicia o 

processo de compartilhamento de seu 

espaço. 

 

Se não há receita gerada suficiente na 

agência, então o compartilhamento de 

espaço pode gerar uma economia na 

despesa.  

Fonte – Elaborado pelo autor 

Com o início do coworking, o empreendedor estrutura o seu espaço físico em um formato 

totalmente aberto (open space) e começa a verificar que a demanda dos empreendedores de sua 

região eram para salas privativas, ficando assim 6 meses sem fechar um único contrato. 

Quadro 37 – Criação de valor - Concepção inicial do serviço   

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

E aí depois de 6 meses chegou um 
cliente, entrou na casa. Tipo, era um 

espaço de 3 dormitórios e a gente 
quebrou tudo e transformou num 

espaço open-space. Entrou um 

cliente, ele olhou assim e falou 
assim, “dá para fechar aqui?”, aí eu 

olhei para ele e falei, “claro. Qual é 
a sua necessidade?”, ele falou, “ah, 

eu preciso de um espaço fechado 

para 6 pessoas”. Aí eu brinquei, 
“ah, assina aqui que em 5 dias eu te 

providencio”. O cara assinou, fez o 

pagamento e depois de uma semana 

estava ali pronta a sala dele. Levou 
6 meses para o primeiro cliente. Aí 

depois do nada estava lá, chega 

outra pessoa, “ah, por que é que ali 

Espaços 

privativos 

x 
Espaços abertos 

 
 

Premissa – A concepção inicial do 

serviço  foi pensada em cima do conceito 

open space, ou seja, espaços abertos 
compartilhados, mas o empreendedor 

não estava obtendo receita através desse 

conceito. 
 

Se não há receita gerada via espaços open 

space, então o empreendedor começa a 

escutar a demanda e fechar os espaços 

novamente através de salas privativas e 

começa a fechar os contratos.  
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está fechado? Dá fechar ali?”, eu 
falei, “dá”, aí o cara... aí eu falei, 

“assina aqui ((riso)) eu fecho ali” aí 

((risos)) entre aspas, internamente 
eu estava feliz, que eu estava 

fechando um negócio. 

Mas eu quis morrer, porque eu... era 

tudo fechado, e eu abri tudo, e 

transformei tudo e estava fechando 

de novo, voltando para o zero. E aí 

fechei, o cara entrou. Resumindo: 
fechei a casa inteira, a gente fechou 

lá em 6 espaços para empresas 
trabalharem. Temos sala de 

reunião, sala de descompressão. 

Fonte – Elaborado pelo autor 

A proximidade do metrô e de um local com grande circulação de ônibus foi algo importante 

para o coworker e seus funcionários. 

Quadro 38 – Criação de valor – Localização 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Hoje eu percebo que você estar 

próximo ao metrô é fundamental. 

Aqui a gente está em Santana, 
então se você tem um funcionário, 

seu funcionário por exemplo, mora 

no Imirim na Casa Verde, ele pega 

um ônibus e desce aqui no 

terminal. Se tem gente que 
trabalha em Guarulhos, então 

desce no Tietê e vem para cá. 

Então a gente já teve várias 
situações que a gente percebeu 

que o lance do terminal de ônibus 

e do metrô fizeram diferença.  

Eu percebo isso pelos outros 

coworkings parceiros que a gente 
tem. Tem um no Jardim São Paulo 

que é o Terraço 87.  

Ele já está há um tempo. Eu não 

sei como que está lá a ocupação 

agora, mas ele está...  

Que não fica tão próximo do 

metrô, não é?  

H1: Não, não fica. E fica uma 

coisa muito bairro, não é? Então é 
só quem mora no bairro que é 

empresário. 

Proximidade do 

metro 

x 

Longe do metrô 

 
 

Premissa – O empreendedor optou por 

montar o seu espaço próximo ao metrô. 

 

Se não há preocupação com o transporte 

do funcionário por parte do 

empreendedor, então pode existir uma 

dificuldade de chegada do funcionário no 

trabalho ou mesmo uma 

desmotivação/cansaço/ e 

consequentemente não gerar negócios 

para o coworking. 

Fonte – Elaborado pelo autor 
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O empreendedor começa a definir a sua segmentação de clientes em virtude do espaço 

disponível. 

Quadro 39 – Criação de valor – Segmentação do público 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Pequenas empresas corporativas. 
O meu nicho era empresas de 2 a 

6 pessoas. 

Eu não queria... eu não queria 
profissionais liberais, tipo, 

pessoas individuais. 

Empresas individuais 

x 

Pequenas empresas 

 
 

Premissa – o público alvo do 

coworking estava voltado para 

pequenas empresas de 2 a 6 pessoas. 

 

Se não há interesse por parte do 

empreendedor nas empresas 

individuais então ele começa a focar a 

sua captação em pequenas empresas.  

Fonte – Elaborado pelo autor 

Uma vez fechado a segmentação do seu público alvo, o empreendedor inicia o processo de 

captação desse público, utilizando-se de todas as estratégias pertinentes e começa a perceber o 

que efetivamente dá retorno em termos de captação. 

Quadro 40 – Apropriação de valor – Captação de clientes 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Google, 100 por cento Google. Já 

tentei e já fiz muito tempo diversas 
ferramentas, como Facebook, 

como Instagram. Já fiz folheto, já 

fiz anúncio em jornais de bairro, já 
fiz inserção em rádio, já fiz 

diversas coisas. Nada me trouxe 

retorno, só o Google. Para todo 

mundo que vai iniciar em 

coworking, onde o seu cliente 
pesquisa? No Google. Ninguém 

vai pesquisar para encontrar 
coworking numa secretária que 

está procurando para alguma 

empresa, que no caso é o nosso 
nicho corporativo. Não vai 

procurar no Facebook ou no 
Instagram, alguma coisa do tipo. 

Vai direto no Google. Então a 

gente concentra a nossa energia só 

no Google. 

Método tradicional 

de captação de 

clientes                                               

x                                                                                             

Investimento em 

SEO - Google 
 

Premissa – Para captação de clientes o 

empreendedor iniciou o seu processo 

através do método tradicional, ou seja, 

fazendo  anúncios em rádio, folhetos, 

revistas, mas não obtém o retorno 

necessário. 

 

Se não há retorno nas divulgações em 

rádios, folhetos e revistas então 

concentra-se naquilo que dá retorno, ou 

seja, campanhas de SEO através do   

Google. 

Fonte – Elaborado pelo autor 

O empreendedor visitou os seus concorrentes para analisar qual seria o seu posicionamento 

frente a eles. Após conhecer os seus proprietários ele decidiu criar um processo de cooperação 

entre eles e não competição, fazendo com que todos se respeitassem e se ajudassem no que 

fosse necessário, inclusive gerando negócios entre eles. 
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Quadro 41 – Criação de valor – Concorrentes 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Só tinha um na época, que é o 

MyHub, que ele é parceiro nosso. 
Mas ele é 100 por cento 

coworking, ele não fechou 

nenhuma sala e ele faz questão de 

se manter assim. 

Então, a gente manteve como 

parceiros de indicação. Quando 

estava cheio eu indicava ele, 

quando ele precisava ele me 
indicava. Sala de reunião dele, a 

configuração dele era diferente 
da minha. Então a gente sempre 

teve uma parceria muito 

saudável. 

E aí hoje, atualmente na Zona 

Norte tem mais quatro. E esses 
quatro eu fui conhecer os quatro, 

fiz questão de conhecer os quatro. 

Me coloquei à disposição e esses 
quatro nós somos na mesma 

sinergia, nós indicamos uns aos 

outros.  

Competição 

x 

Cooperação 

Premissa – O empreendedor opta por 

visitar todos os seus concorrentes para 

conhecer os espaços e seus 

proprietários para avaliar como seria 

seu posicionamento frente a 

concorrência. 

 

Se não existe um ambiente de 

competição entre os coworkings, 

então a premissa principal é a de 

trabalhar a cooperação entre os 

mesmos.  

Fonte – Elaborado pelo autor 

O processo de entendimento da necessidade do cliente, feito através de uma diálogo mais 

assertivo entre o atendente e o coworker, identificou que nem sempre o cliente consegue 

comparar o gasto efetuado em uma sala comercial x uma sala privativa em um coworking. Por 

isso o processo de explicação de todos os gastos de uma sala comercial foi uma estratégia 

utilizada pelo Studio Office. 

Quadro 42 – Criação de valor – Necessidade do cliente 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Na verdade, o cliente queria um 

benefício não tangível. Na 
verdade, ele procurava algo que 

nem ele sabia que precisava. 

Então a nossa abordagem, que 
foi muito interessante, quando o 

cliente estava... está nas vias de 
fechar conosco, a gente mostra 

para ele... porque ele sempre tem 
alguma dúvida, não é? Tipo, 

“poxa, mas...” vou citar um 

exemplo: “eu vou alugar essa 
sala aqui por R$ 1500, mas por 

que é que eu vou alugar essa sala 
aqui por R$ 1500, se no prédio 

Locação de sala comercial 

x 

Locação de sala em um 

coworking 

Premissa – O empreendedor 

começa a perceber que o cliente nem 

sempre sabe comparar as propostas 

que possui em relação a locar uma 

sala comercial x estar em uma sala 

privativa em um coworking. 

 

Se o cliente não sabe comparar os 

gastos e benefícios envolvendo a 

locação de uma sala comercial x sala 

em um coworking, então a estratégia 

é  montar uma abordagem para 

explicar exatamente o que envolve 

os custos demonstrando assim a 
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eu consigo alugar por R$ 
1500?”. E aí a gente tem um 

papelzinho que a gente mostra 

para ele, tipo assim, “olha, você 
vai alugar no prédio, você tem 

aluguel, você tem água, você tem 
luz, você tem IPTU, você tem a 

vaga de estacionamento, você 

tem internet, você tem limpeza, 
você tem móveis, você tem 

manutenção, você tem ar-
condicionado. Você tem as 

instalações, você tem o frete, 

você tem isso, você tem aquilo. E 
a gente colocava na ponta do 

lápis para ele ter uma noção e 

dividia isso por 12 meses para 

ele saber. E a gente falava, “e no 

nosso você só tem esse. Então se 
ver no montante em 12 meses”, 

porque ninguém faz conta de 12 
meses, todo mundo só faz conta 

mensal. 

viabilidade de estar em um 

coworking.   

Fonte – Elaborado pelo autor 

O portfólio utilizado pelo Studio Office é composto basicamente da locação de salas 

privativas,  salas de reunião, escritório virtual, atendimento telefônico e endereço comercial. 

Como um coworking pequeno, o processo de interação e engajamento dos membros da 

comunidade é realizado de uma forma muito pessoal. 

Quadro 43 – Configuração de valor – Engajamento 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

A gente sempre deixa para o 

cliente um folheto com as regras 

padrões do espaço para ele. E a 

Cris geralmente sempre nas 
primeiras semanas tenta 

apresentá-lo para todo mundo, 

possível e imaginavel. Então, a 
gente estar cruzando ali no 

toalete, está cruzando no coffe, 

está cruzando em algum lugar, a 

gente tentar conectar ele a essas 

pessoas.  

A gente tem um grupo no 

WhatsApp, e a gente só brinca que 
só não pode aquele “bom, dia, 

bom dia, bom dia, boa tarde, boa 
tarde” ((acha graça)). A gente tem 

um grupo no nosso WhatsApp que 

a gente manda as informações e o 
compartilhamento. Enfim, ele 

Número grande de 

coworkers 

x 

Número pequeno de 

coworkers 
 

Premissa – A gerente da 

comunidade procura em todas as 

ocasiões conectar os membros do 

coworking. 

 

Como não é um coworking grande, 

não necessita de encontros 
estruturados para essa apresentação.  

Então utiliza-se do whatsapp e 

encontros presenciais para gerar 

essas conexões. 
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acaba funcionando... como nós 
não somos um coworking gigante, 

eu acredito que se você é uma 

coworking muito grande, é 
interessante você ter um 

aplicativo. 

Aqui a gente tem um movimento 

agregado, não é? Que é a Conexão 

Empreendedora. E aí através da 

Conexão Empreendedora a gente 

sempre passa nesse grupo de 
WhatsApp todos os eventos que a 

gente vai ter, voltados para 

empreendedores. Então isso faz 
com que eles aumentem o 

networking deles, aumentem como 

rede de contatos, relacionamento e 

gerando possíveis parcerias, 

negócios e agregando valor à 

estadia dele aqui. 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Para gerenciar toda sua estrutura de pagamentos e relacionamento com os coworkers no 

que se refere a gestão dos espaços físicos, o Studio Office utiliza-se de alguns sistemas 

disponíveis no mercado. 

Quadro – 44 – Configuração de valor – Ferramentas de gestão do serviço 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

A gente tem um programa que a 

gente faz o envio das faturas, dos 

boletos e tudo mais.  

P: Um programa próprio?  

Não, esse é um programa... é uma 

empresa que só faz sistemas pra 

coworkers, para empresas de 

coworking. E chama Sigma4. Mas 
tem umas três ou quatro que são 

players muito bons no mercado.  

O cliente que vai fazer o 

agendamento da sala de reunião, 

ele entra no nosso site, ele vai ali, 
clica, põe o horário que ele quer e 

já bloqueia na agenda 

automaticamente. 

Software próprio                                                                       

x                                                                                      

Software de terceiros 

Premissa – O coworking utiliza-se 

de um sistema de terceiros para sua 

gestão operacional. 

 

Se não é um coworking grande, então 

não necessita de algo customizado. 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Para estruturar o seu serviço para o cliente, o coworking desenhou alguns procedimentos 

internos. 
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Quadro 45 – Configuração de valor – Elaboração de procedimentos 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

A gente fez um alinhamento do 

procedimento operacional, como 
deve ser a chegada do cliente, 

contrato. Todos os serviços são 

pré-pagos, então o cliente antes de 
pagar ele não usa, porque aqui a 

gente não tem caução, não tem 

nada do tipo. Então o contrato tem 

que estar assinado. Então a gente 

utilizou isso como premissa para o 
nosso processo interno. Então tem 

um modelinho de processo padrão, 
ao qual o cliente chega, já é feito 

todo esse modelo junto com o 

cliente. 

Elaboração de 

procedimentos 

x 

Falta de procedimentos 

Premissa – O coworking estruturou 

seu contrato para que todos os 

procedimentos necessários 

estivessem claros para o cliente. 

 

Se existe um procedimento claro, 

então o cliente sabe exatamente o 

que será oferecido e a forma.  

Fonte – Elaborado pelo autor 

Em virtude da locação de mais um andar para expansão de seu coworking solicitado por 

uma empresa, o empreendedor gasta um grande recurso financeiro, mas esse cliente não 

permanece mais do que 6 (seis meses) no coworking, pois sua empresa quebrou. Baseado nisso, 

o empreendedor reduz novamente a sua operação. 

Quadro 46 – Apropriação de valor – Expansão 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Só que aí quando eu aluguei a 

cobertura, no momento que eu 

aluguei a cobertura estava 
subindo por causa de dois clientes 

em fato. Esse primeiro cliente 

declinou, xinguei até não querer 
mais. E o segundo cliente ficou 

com a gente só seis meses. 

O lance era, que o meu público que 

era dos corporativos pequenos, de 

2 a 6 pessoas como eu te falei, eles 
queriam salas. E lá em cima por 

ser a última laje e pertencer ao 
prédio, tem um lace de 

engenharia, de peso, de estrutura, 

e eu não podia fazer essa divisão. 
Então eu tive que manter ele 

aberto. 

E vou até te ser sincero, até pode 

colocar isso, mas depois que teve 

a entrega da cobertura, eu ainda 

acho que eu não me reativei do 

baque. 

Manter a expansão 

x 

Equilibrar as contas 
 

Premissa – O empreendedor perde 

os dois clientes que fizeram com que 

ele expandisse para a cobertura do 

prédio. 

 

Se o empreendedor não tem mais 

condições de sustentar o andar por  

ser open space (infra do prédio) e a 

demanda ser para salas privativas, 

então ele decide entregar o andar 

que ele reformou. 
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Não me empoderei novamente. 
Porque quando a gente estava lá 

em cima, a gente fazia 

semanalmente encontros. Então 
nessa perda que nós tivemos, eu 

percebi que... eu perdi um pouco o 
tesão. Não no negócio em si, mas 

de abusar da cultura, que eu acho 

que isso é fundamental dentro do 

ecossistema do coworking.  

Fonte – Elaborado pelo autor 

5.4 – A empresa Clube de negócios 

O espaço clube de negócio começou em maio de 2014 através de uma rede colaborativa virtual 
de apoio aos empreendedores e no qual sentiu a necessidade de tangibilizar esse apoio de uma forma 

física através da montagem de um coworking e que hoje também possui uma aceleradora de startups. 

Ou seja é um modelo independente, mas integrado de um coworking, uma rede de apoio virtual e de um 

processo de aceleração. 

A gente abriu por conta um pouco da minha teimosia, na verdade, totalmente por conta da minha 
teimosia. O imóvel é da família e ele estava abandonado, e daí a família queria vender e eu fiquei com 

essa ideia na cabeça, de que dava para fazer alguma outra coisa. 

Daí eu falei, “bom, já que o imóvel está parado, coworking é legal”. Eu fiz um plano de negócio aqui. 

Eu convenci minha família, fiz o plano de negócio. Funcionava como modelo de coworking padrão, 
então paga, usa e está tudo bem. E aí dentro do plano a gente incluiu para quem ficava aqui a rede, e 

para quem estava na rede a gente deu algumas horas de espaço, algumas diárias e aí começou a 

movimentar. 

Por causa da insatisfação gerada em seu emprego, onde a atual empreendedora estava 

“pilotando” uma ideia da montagem de um coworking para essa empresa, atrelado a realização 

de uma especialização de gestão da inovação, a empreendedora decide abrir o clube de 

negócios, primeiramente com o intuito de apoiar os empreendedores através de uma rede 

virtual. 

Quadro 47 – Criação de valor – Tomada de decisão para empreender 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Era um modelo eu estava 
desenvolvendo na empresa que eu 

trabalhava, que acabou não indo 
para a frente. Eles queriam fazer 

um coworking a R$ 3500 por mês. 

É ‘desproposital’ assim. E daí eu 
estava muito insatisfeita com isso, 

já estava querendo trabalhar com 
inovação. Então juntou tudo, 

juntou a minha insatisfação. 

E daí eu estava muito insatisfeita 

com isso, já estava querendo 

trabalhar com inovação, já tinha 
começado a FATEC Sebrae, que é 

onde eu fiz o curso de gestão. E aí 

Continuar no emprego 

x 

Montar o seu negócio 

Premissa – A empreendedora 

queria sair do emprego pela sua 

insatisfação ao pilotar um projeto 

para montagem de coworking na 

empresa onde ela trabalhava e 

estava sendo mal conduzido pela 

liderança principal. 

 

Se não há espaço adequado para que 

eu desenvolva o meu projeto na 

empresa, então eu vou empreender 

no meu negócio iniciando pela 

criação de uma rede virtual de apoio 

aos empreendedores.  



77 

 

me ofereceram uma vaga na 99, 

então fui embora. 

É, eu queria primeiro... a gente já 

tinha uma rede virtual, então 

imagina um coworking virtual. 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Nos meses seguintes, com a rede digital de apoio funcionando, a empreendedora 

começou a sentir falta de um espaço físico que pudesse tangibilizar os encontros da rede de 

uma forma presencial, pois os encontros eram realizados em espaços que não tinham o conceito 

esperado pela empreendedora. 

Quadro 48 – Criação de valor – Decisão de busca de um imóvel para rede 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Juntou tudo e a rede estava 

precisando de um espaço para 
tangibilizar esses encontros. Não 

dava mais para fazer reunião em 

base.     

Encontros físicos em 

espaços não apropriados 

x 

Encontros físicos em 

espaço adequado 

Premissa – A empreendedora 

estava descontente com os lugares 

onde os encontros da rede eram 

realizados. 

 

Se não há espaço adequado para 

essas reuniões da rede, então eu vou 

ver alguns imóveis que possam 

abrigar esse projeto. 

Fonte – Elaborado pelo autor 

A primeira opção visualizada pela empreendedora foi a negociação de um imóvel próprio 

da família que seria vendido. Através de um plano de negócios ela convenceu a família a se 

desfazer da ideia de vender a casa. 

Quadro 49 – Criação de valor – Análise de oportunidade 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Porque o imóvel é da família e ele 

estava abandonado, e daí a família 
queria vender e eu fiquei com essa 

ideia na cabeça, de que dava para 
fazer alguma outra coisa. De que 

não precisava... descobri que a 

região era – na época – um pouco 

carente desse tipo de modelo. 

 

Daí eu falei, “bom, já que o imóvel 

está parado, coworking é legal”.  

Eu convenci minha família, fiz o 
plano de negócio. Funcionava 

como modelo de coworking 
padrão, então paga, usa e está 

tudo bem. E aí dentro do plano a 

gente incluiu para quem ficava 

Vender o imóvel 

x 

Montar o coworking 

Premissa – A empreendedora 

estava precisando de um espaço 

físico para montar um coworking 

que também desse sustentação a 
rede virtual e sua família tinha um 

imóvel que estavam interessados em 

vender. 

 

Se não há um espaço físico que 

sustente a rede, então eu vou 

elaborar uma plano de negócios para 

minha família para que eles deixem 

eu utilizar o imóvel para instalação 

do coworking ao invés de vendê-lo. 
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aqui a rede, e para quem estava na 
rede a gente deu algumas horas de 

espaço, algumas diárias e E aí 

começou a movimentar. 

Para a gente fazia sentido o 

espaço para ser – com aspas aí – a 

central de relacionamento da rede. 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Uma vez negociado o imóvel a empreendedora começou a analisar o mercado para verificar 

a criação de seu posicionamento de preço. 

Quadro 50 – Criação de valor – Posicionamento de preço 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Eu fiz algumas análises. Na 

verdade, eu criei o benchmarking 

com uns dois ou três principais 

coworkings que eu encontrei. Era 
muito incipiente, na época, ainda. 

E aí, eu fiz uma comparação entre 
eles, mais nenhum deles estava por 

exemplo, na Vila Mariana. 

A primeira, que para mim era a 
mais óbvia, eu posso baixar o 

preço, porque o imóvel é meu, é 
uma casa tombada, que eu não 

pago IPTU, então já é uma grande 

vantagem eu não ter que pagar 

aluguel. Então, aí é uma vantagem 

dupla. 

Preço da concorrência 

X 

Vantagem competitiva 
 

 

 

 

 

 

Premissa – A empreendedora 

montou o seu coworking dentro de 

um imóvel tombado de propriedade 

da família, no qual ela não precisava 

pagar aluguel e nem IPTU. 

 

Se não preciso pagar aluguel e 

IPTU, então os meus custos são 

menores e posso utilizar isso a meu 

favor no que refere a 

posicionamento de preços. 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Também começou a analisar o posicionamento do seu espaço físico frente a concorrência. 

Quadro 51 – Criação de valor – Concepção inicial do serviço 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Bom, primeiro que a gente tem 

uma política de não... aqui, assim. 

O clube, ele começou com a ideia 
de nunca ter uma sala privativa, 

ou seja, partimos do princípio de 

que tudo aqui é comum. E a gente 

entende que é uma demanda do 

mercado, e estamos trabalhando 
para fazer isso. 

Então, a gente tem essa demanda 

por contato extremo , na verdade. 

Sala privativa 

x 

Espaços abertos 
 

 

 

 

Premissa – A empreendedora 

acredita que seu negócio não deve 

ter barreiras físicas para conexão 

entre as pessoas. 

 

Se não precisa de salas privativas, 

então todos os espaços são comuns. 

Fonte – Elaborado pelo autor 

A estratégia de engajamento da rede física e virtual é fomentada constantemente através de 

encontros que possibilitem maior sinergia entre os membros. 
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Quadro 52 – Configuração de valor – Engajamento 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

A gente divide demandas, a gente 

rastreia oportunidades de 
negócios, a gente divulga 

eventos... a gente... o nosso ponto 

aqui é: não adianta eu querer 
prestar um serviço se eu não te 

servir para nada. Então, a gente 

trabalha muito isso. Do Tipo: 

“olha, tal, e vê que tem a sua 

cara”, e manda para a pessoa. 
“olha, isso aqui é legal. Vai ter 

churrasco, vai ter não sei o quê, 
vai ter isso, vai começar a 

aceleração, vai ter um evento...” e 

a gente começa a movimentar essa 
galera.  

A gente faz. A gente tem happy 
hours, a gente tem churrascos, a 

gente tem dinâmicas de 

desenvolvimento de competências 

para equipe de alta performance, 

a gente tem... aí você pode 
escolher. A gente tem uma 

iniciativa aqui, que é... a gente tem 
o clube do livro; a gente tem o 

summer games, que é a iniciativa 

de jogos, são jogos de tabuleiro e 

RPG, principalmente; a gente tem 

os dados do futuro, que é uma 
parceria de alguns coworkings 

com o pessoal que trabalha IoT.  

Divulgação via 

whatsapp/email                                                

x 

Conversas com os 

coworkers 

 

 

 

 

 

Premissa – A empreendedora tem 

clareza que não adianta ela prestar 

um serviço se ele não agregar valor 

para seu coworkers. 

 

Se precisa prestar um serviço que 

agregue valor então ela realiza uma 

série de movimentos que ampliem o 

engajamento dos coworkers na rede 

Fonte – Elaborado pelo autor 

A rede virtual de apoio, que contém 5 grupos com 45 membros em média, concentra toda 

sua estratégia na geração de oportunidades de negócios entre seus membros. 

Quadro 53 – Configuração de valor – Geração de negócios 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

A rede virtual, a gente provoca 

interação e – como fala? – 

indicações e contatos. Então, com 
o é que funciona? Não se repetem 

setores. Então, é um advogado, um 
contador... porque senão vira um 

inferno para todo mundo. 

Então, é... não repete. Daí você 
pede na rede, lá: “Cara, preciso 

de um advogado”. O advogado da 
rede tende a se manifestar, a rede 

tende a te indicar. Se você percebe 

Rede virtual com vários 

empresários do mesmo 

setor 

x 

Rede virtual com 1(um) 

empresário de cada setor 

 

 

 

 

Premissa – A rede virtual de 

geração de oportunidades não quer 

gerar concorrência entre os 

membros da rede e opta por ter uma 

empresa de cada setor em cada rede. 

 

Se não existe concorrente na rede 

virtual, então a rede concentra as 

suas indicações de negócios para 

aquele empresário que representa 

aquela categoria.  
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que esse cara não te atende, a 
gente chama... você pode avisar 

para gente, falar: “Olha, na minha 

rede tal fulaninho, ele não me 
atende, tá? Você pode me indicar 

outro?”, a gente indica.   

Fonte – Elaborado pelo autor 

O clube de negócios que surge como uma rede de apoio virtual e culmina com a abertura 

do coworking, estrutura o seu portfólio posicionando-se como uma hub de inovação de apoio 

aos empreendedores, ampliando assim a sinergia entre os serviços prestados e 

consequentemente a forma de gerar receitas no seu negócio. 

Quadro 54 – Configuração de valor – produtos e serviços 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

A gente é um hub de inovação. 

A gente tem o coworking, a gente 

tem a pré-aceleração... a gente 

chama de aceleração, mas é uma 
pré-aceleração, a gente tem as 

consultorias de inovação para a 
corporação – que são vários 

serviços diferentes. A gente tem o 
serviço de cliente anjo e a gente 

tem o serviço de antecipação de 

recebíveis para as startups. 

E a ideia é sempre ter vantagens. 

Então, por exemplo, quem está na 
rede virtual paga mais barato para 

estar no clube. 

Oferta de espaço físico 

x 

Oferta de um portfólio 

amplo de apoio 

 

 

 

Premissa – A empreendedora 

acredita que seu negócio não precisa 

ser rentabilizado unicamente através 

do seu espaço físico. 

 

Se não precisa rentabilizar 

unicamente através de seus espaços 

físicos então ela expande os serviços 

de apoio ao empreendedor criando 

uma sinergia no portfólio de 

serviços. 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Apesar do processo de engajamento da comunidade na rede ter uma série de ações para o 

fomento de negócios e conexões, o processo de aprendizado que podem gerar novas 

oportunidades na rede é feito através de pura observação. 

Quadro 55 – Apropriação de valor – Entendimento das necessidades 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

A gente não, necessariamente, fica 

perguntando as coisas, mas, por 

exemplo, se eu percebo... eu estou 
sentada junto com vocês, com todo 

mundo, todos os residentes, e eu 
começo a perceber que as pessoas 

estão reclamando do calor, ou que 

elas estão se abanando, percebo 

que eu preciso de um ar-

condicionado.  

Ação estruturada de 

busca de entendimento 

das necessidades 

x 

Observação das 

necessidades 

 

Premissa – Em virtude do 

posicionamento do clube, as 

conversas fluem com muita 

facilidade, portanto a 

empreendedora não possui um 

processo estruturado para busca e 

processamento dessas informações. 

 

Se não precisa de um sistema 

estruturado, então a observação é 

um processo chave para identificar 

essas necessidades. 
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Então, a gente tem um pouco 
disso. E, aí, tem a coisa de ter as 

ideias. Então, às vezes... por 

exemplo, eu fico olhando o cliente, 

a gente escuta. 

Mas que a gente começa a 
perceber algumas dores deles, e a 

gente começa a trabalhar para 

criar coisas ao redor dessa dor e 

resolver isso. 

 

 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Apesar dessa informalidade no processo de apoio às necessidades aos empreendedores, o 

clube possui uma análise constante e discussões sobre as tendências que podem ou estão 

impactando os negócios. 

Quadro 56 – Apropriação de valor – Análise de tendências 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Uma vez por mês a gente reúne um 

grupo de pessoas que... a gente 

tem por hábito ler muito distopias, 

né? Que são essas visões de futuro 

alternativas, tipo: Jogos Vorazes, 
Exterminador do Futuro, Matriz, 

enfim. 

E aí a gente fica buscando 
evidências de... por exemplo, 

coisas que estão acontecendo hoje 
que já estavam previstas – vamos 

colocar assim – nos livros, para de 

repente entender como isso pode 

provocar mais para frente. 

Então um exemplo bem bobo 

assim: “ah, o Hoverboard do De 

Volta para o Futuro, né? O skate 

que voava. Não tem hoje. Qual é o 
mais perto que a gente chega 

disso?”, “Ah, o mais perto que a 
gente chega disso é – vamos fazer 

uma analogia bem tonta – 

patinete”. “Tá. E quais são as 
tecnologias que foram criadas 

para que a gente pudesse talvez 
chegar no Hoverboard?”, “ah, foi 

criado o motor de propulsão, foi 
criado...”. “Legal, a gente não 

chegou nele, mas como é que a 

gente poderia chegar em outro 
lugar? O que é vai vir?”. Então a 

gente começa essa brincadeira 

de...  

Distopias 

x 

Análise de tendências 

 

 

Premissa – O clube realiza 

mensalmente um encontro com o 

grupo para discussões sobre 

distopias. 

 

Se o clube realiza essa reunião, 

então ele consegue discutir possíveis 

tendências que podem impactar os 

negócios para orientar os seus 

coworkers.  
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Então a gente começa essa 
brincadeira, brincadeira é modo 

de dizer, mas esse jogo de analisar 

as coisas para entender qual é a 

próxima grande tendência.  

Fonte – Elaborado pelo autor 

Em função da informalidade do espaço, o clube não possui um código de conduta escrito 

para que os coworkers sigam as orientações. Além disso, a empreendedora, em alguns casos, 

participa ativamente de condutas que geram desconforto para que o coworker entenda a situação 

e respeite a posição dos demais membros. 

Quadro 57 – Configuração de valor – Conduta dentro do espaço 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Eu aprendi que... primeiro, que 

quando você começa um 
coworking, você aprende que bom 

senso não é uma coisa que todo 

mundo tem, infelizmente. Senso de 
convivência também não. Eu fui 

criada para não incomodar as 

pessoas. Então era, tipo assim. Se 

eu posso fazer o meu e o seu, eu 

faço. 

Mas a gente começa a perceber 

que não é todo mundo que foi 

criado dessa maneira. 

Ah, aqui a gente tem um processo 

de aprender a não gritar um com o 
outro, de ficar no telefone. Então, 

tem coisas que eu já aviso, por 
exemplo, quando a pessoa chega 

aqui: “Olha, aqui é um espaço 

aberto e compartilhado. Se você 
precisa muito falar alto – porque 

você pode falar no telefone o tanto 
que você quiser – vai na varanda, 

tem um quintal lá em cima, vai no 

quintal, vai na sala de reunião se 
estiver vazia, mas não fica 

gritando aqui no meio.”. Aí, a 
pessoa faz isso uma vez, na 

segunda eu aviso, na terceira eu 

participo da conversa. Daí ela 

para, não é? 

Código de conduta 

formal 

X 

Código de conduta 

informal 

Premissa – O clube não tem um 

código de conduta no coworking. 

 

Se não precisa de um código de 

conduta, então os casos são 

conversados abertamente com os 

coworkers. 

 

 

Fonte – Elaborado pelo autor 

Para captar futuros clientes o clube elabora todo seu processo de visibilidade e promoção 

na participação de eventos do sistema colaborativo e empreendedor. 
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Quadro 58 – Configuração de valor – Captação de clientes 

Fragmentos da narrativa Oposições Silogismo 

Participação em eventos e 

palestras.  

Eu apoio muito eventos de 

desenvolvimento de 

empreendedores, então o Startup 
Weekend de Hackathon, 

normalmente eu participo. Eu vou 

bastante como mentora, às vezes 

eu vou como palestrante, às vezes 

eu vou como participante, mas é 
onde a gente consegue renovar o 

nosso quadro de mentores e 
garantir que está de acordo com o 

mercado, e a gente também faz 

muito a palestra, muitas coisas 
nesse sentido, para cmpartilhar 

conhecimento. 

Método tradicional de 

captação de clientes                                               

x                                                                                            

Participação em eventos 

 

Premissa – O clube não realiza 

nenhuma divulgação tradicional 

para captação de clientes. 

 

Se não realiza os métodos 

tradicionais para captação de 

clientes, então ele participa de 

inúmeros eventos  para dar 

visibilidade a seu projeto, bem como 

utiliza-se desse momento para 

conhecer novos mentores para 

apoiar as suas empresas. 

Fonte – Elaborado pelo autor 

6. Discussão dos dados 

Para que possamos analisar o desenvolvimento de modelos de negócios dos coworkings, 

foi acrescentado ao modelo conceitual desenvolvido os principais dilemas/oposições 

vivenciados pelos empreendedores dos coworkings entrevistados demonstrando assim de uma 

forma dinâmica, devido as análises das narrativas, o tripé de criação, configuração e 

apropriação desenvolvido por Meirelles (2015). 

Fonte – elaborado pelo autor 

Após a narrativa e suas análises ( oposições e silogismo) que demonstra toda trajetória dos 

coworkings até o seu estágio atual, demonstro nos quadros a seguir, o estágio inicial e estágio 

Ambiente de aprendizagem

Networking

Formas de interação em ambientes virtuais

Código de conduta

Criação de valor

Configuração de valor

Evento A Evento B Evento C

Evento A Evento B Evento C

Apropriação de valor 

Evento A Evento B Evento C

Modelo conceitual

Federados e Unoffice

Segmento de clientes

Propósito / proposta de valor

Valores 

Crenças

Estratégias de engajamento

Estratégia de locação

Recursos e capacidades internas

Posicionamento de preços

Formas de análise de resultados

Fontes de obtenção de receitas

Geração de conhecimento

Dilemas/Oposições

Ponto ideal x restrição de recursos financeiros

Espaços privativos x espaços abertos (open space)

Entendimento das necessidades x proposta de valor

Preço do concorrente x necessidade financeira do empreendedor

Falta de experiência em coworking x experiência do empreendedor

Locação de espaço x espaço de empreendedorismo

Locação x prédio próprio

Dilemas/Oposições

Método tradicional de captação de clientes x redes sociais

Rentabilização dos espaços físicos x outras formas de rentabilização

Manter a expansão x equilibrar as contas

Vender o espaço x concessão de espaços para parceiros estratégicos

Software próprio x software de terceiros

Investimento próprio x investimento de terceiros

Divulgação via whatsapp/email x conversas com os coworkers

Código de conduta forma x informal

Dilemas/Oposições
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atual de cada modelo de negócio, demonstrando assim a sua evolução, destacando os principais 

eixos de criação, configuração e apropriação de valor. 

Quadro 59 - Consolidado - Sumforces 

Modelo de 

negócios 

Fase 0 Fase atual 

Criação de valor Segmentação - Qualquer cliente 

interessado no espaço. 

Proposta de valor - Um coworking 

de entrada, para quem está 

iniciando, que gera conexões para 

novos negócios, bem como apoio ao 

empresário no seu desenvolvimento 

Segmentação - Empreendedores com 

até 4 funcionários e empreendedores 

interessados em montar uma franquia 

Proposta de valor - Um coworking de 

entrada, para quem está iniciando, que 

gera conexões para novos negócios, 

bem como apoio ao empresário no seu 

desenvolvimento. 

 

Configuração Espaço totalmente compartilhado; 

Software de gestão terceirizado; 

Captação de clientes através de 

jornais, revistas e panfletagem.  

Concessão de espaços para 

parceiros. 

Espaços compartilhados, salas 

privativas, escritório virtual, locação 

avulsas de salas de reuniões e 

endereço fiscal; 

Software de gestão próprio; 

Captação de clientes através de redes 

sociais; 

Reforço da imagem institucional 

através de mensagens em jornais e 

revistas e 

Estruturação dos hubs e franquias. 

Apropriação Preço estipulado pelo empreendedor 

de acordo com sua necessidade; 

Monetização do espaço 

compartilhado; 

Diálogo permanente com os 

coworkers interessados ou não. 

Preço estipulado de acordo com seu 

posicionamento; 

Monetização de vários produtos, bem 

como dos hubs. 

Diálogo permanente com os 

coworkers; interessados ou não 

facilitado pela criação de um CRM. 

 

Fonte - Elaborado pelo autor 

A história da Sumforces demonstra a dificuldade encontrada pelo empreendedor em sua 

fase inicial, principalmente pela escassez de recursos financeiros e a falta de entendimento 
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sobre as necessidades dos coworkers. Tal atitude fez com que o empresário utilizasse energia e 

recursos financeiros em ações que não eram tão demandadas pelo mercado. Um dos exemplos, 

refere-se a forma de captação de clientes pensada incialmente através de panfletos, jornais e 

revistas que demostrou uma falta de sintonia de acordo com a forma como os coworkers se 

comunicam. A Sumforces teve que reposicionar todo o seu investimento de captação de clientes 

para as redes sociais, utilizando-se de jornais e revistas apenas para reforçar uma 

posicionamento institucional e não como forma de captação de interessados. Além disso, o 

coworking não estava conseguindo entregar a sua proposta de valor, simplesmente pelo fato de 

ter poucas empresas no seu espaço, não gerando assim o networking previsto e nem a receita 

necessária para cobrir os seus custos. Para tanto, a concessão de espaços para parceiros 

estratégicos, fez com que a Sumforces aumentasse o número de empresas em seu espaço, bem 

como reduzisse o seu custo devido a troca de serviços, favorecendo assim o networking previsto 

em sua proposta de valor. Um outro exemplo, refere-se a concepção inicial do espaço 

totalmente compartilhado, o que fez com que muitos empreendedores optassem por não fechar 

o contrato. O público demonstrou a necessidade de ter um espaço de compartilhamento 

(alimentação, networking e outros), mas priorizou as salas privativas para colocar a sua 

empresa.  

Um dos pontos fortes do empreendedor foi a busca de informações permanentes com os 

clientes e não clientes para entender as suas necessidades. Isso fez com que a Sumforces 

entendesse que o espaço pensado inicialmente não iria satisfazer a maioria dos empreendedores, 

bem como o portfólio poderia ser expandido ampliando assim as formas de rentabilização. 

Antes da mudança para o novo espaço, o empreendedor já tinha todas as necessidades 

identificadas, sejam elas de espaço, bem como o perfil e necessidades dos coworkers, 

facilitando inclusive a segmentação nas redes sociais para captação de clientes. A preocupação 

e apoio permanente aos coworkers, fez com que a Sumforces ao mudar de espaço, não perdesse 

quase nenhum dos empreendedores que estavam no espaço antigo, apesar de ter um custo  maior 

para eles. Os mesmos entenderam que todo suporte oferecido atrelado a melhoria do portfólio 

e espaço físico, eram fatores relevantes para que eles mudassem para o novo espaço. 

Devido ao seu novo espaço ter um posicionamento mais claro no entendimento dos 

coworkers e do mercado, a Sumforces começou a receber propostas de empresários que estavam 

com uma capacidade ociosa em seus espaços físicos. Baseado nisso, o coworking preparou o 

seu primeiro modelo de expansão ofertando o seu know-how em troca da receita compartilhada 

de ocupação do espaços parceirizados, denominados Hubs. 
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Com o crescimento do coworking, foi criado um CRM próprio, desenvolvido inclusive por 

uma das empresas instaladas na política de concessão de parceiros estratégicos. O CRM 

ampliou o relacionamento com o público interno e facilitou as conexões com o funil de vendas 

desenvolvido através das redes sociais.  

Com o êxito obtido pelos hubs, a Sumforces desenvolveu uma série de manuais e 

treinamentos e começou a franquear a sua rede. 

Quadro 60 - Consolidado – Urban Coworking 

Modelo de 

negócios 

Fase 0 Fase atual 

Criação de valor Segmentação -Empreendedores 

de 22 a 32anos. 

Proposta de valor -Um 

coworking com uma identidade 

urbana moderna e que gera 

conexões propiciando networking 

e negócios através de eventos e 

mentorias.   

Segmentação – Empreendedores de 22 

a 32anos. 

Pessoas interessadas em descansar 

Proposta de valor -Um coworking 

com uma identidade urbana moderna e 

que gera conexões propiciando 

networking e negócios através de 

eventos e mentorias, bem como um 

espaço de descanso.  

Configuração Espaços compartilhados, salas 

privativas, escritório virtual, 

locação avulsas de salas de 

reuniões e endereço fiscal; 

Software de gestão terceirizado; 

Captação de clientes através de 

redes sociais; 

Mentorias e funcionários com 

experiência com o ambiente de 

coworkings. 

Espaços compartilhados, salas 

privativas, escritório virtual, locação 

avulsas de salas de reuniões, endereço 

fiscal, escritório virtual, espaço para 

descanso e banho; 

Software de gestão terceirizado; 

Captação de clientes através de redes 

sociais, panfletos e outdoors no 

aeroporto; 

Mentorias e funcionários com 

experiência com o ambiente de 

coworkings e bilíngues. 

Apropriação Preço estipulado de acordo com 

seu posicionamento; 

Monetização de vários produtos e 

diálogo permanente com os 

coworkers. 

Preço estipulado de acordo com seu 

posicionamento; 

Monetização de vários produtos; 
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Diálogo permanente com os coworkers, 

empresas estabelecidas no aeroporto, 

bem como os viajantes e 

cartão fidelidade. 

Fonte – Elaborado pelo autor 

A experiência empreendedora de seu fundador atrelado a busca de informações sobre o 

mercado de coworkings antes da abertura do espaço, inclusive através de viagens 

internacionais, fez com modelo de negócios do Urban Coworking não se alterasse muito ao 

longo do tempo, ou seja, foi muito bem estruturado. Outro facilitador, foi a disponibilidade 

financeira para investimento e do imóvel próprio do empreendedor para montagem do espaço. 

O fato mais relevante na história do Urban é relacionado ao seu momento atual de expansão de 

sua rede através de um espaço físico no maior aeroporto da américa latina. O espaço concebido 

utilizou-se do mesmo projeto arquitetônico de sua sede no centro de Guarulhos, mas com alguns 

serviços adicionais, de acordo com o mapeamento de necessidades identificados inicialmente 

por seu empreendedor. Devido ao grande número de empresas no aeroporto o Urban oferece 

em seu espaço todos os serviços de sua sede, mas outro público foi analisado, ou seja, aquele 

que tem o seu voo atrasado ou devido a demora entre as conexões e que necessita de um espaço 

com preço acessível para trabalhar ou descansar. Para tanto, o espaço conta com tvs que 

demonstram em tempo real os voos, seus horários, o status do mesmo e os locais para embarque 

e desembarque, bem como um chuveiro para aquelas pessoas que querem tomar um banho antes 

de sua viagem  junto com poltronas confortáveis para descanso.  

Pensando também na enorme quantidade de empresas instaladas no aeroporto e devido 

a falta de espaços para treinamento no local, o coworking montou uma sala totalmente equipada 

para realização de palestras e eventos. 

Um do ítens que está em processo constante de criação, configuração e apropriação de 

valor refere-se a forma de dar visibilidade a esses serviços devido as limitações de divulgação 

impostas pela Gru Airport e o tamanho do aeroporto, ou seja, o empreendedor ainda está 

testando vários modelos, como panfletagem e banners, para captar o público flutuante, 

oferecendo assim um espaço VIP para pessoas que não tem acesso a esses serviços devido as 

categorias de seus cartões.  
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Quadro 61 - Consolidado - Studio Office 

Modelo de 

negócios 

Fase 0 Fase atual 

Criação de valor Segmentação – Qualquer empresa 

interessada. 

Proposta de valor - Um espaço 

agradável e totalmente 

compartilhado. 

Segmentação – Empreendedores de 2 a 

6 funcionários. 

Proposta de valor – Um espaço para 

empreendedores que buscam um 

espaço privado  com uma boa 

identidade visual e com todas as 

funcionalidades de um coworking. 

Configuração Espaços privados compartilhados; 

Planilha em excel para gestão e 

Captação de clientes através de 

folhetos, anúncio em jornais de 

bairro e inserções em rádio.  

Espaços compartilhados, salas 

privativas, escritório virtual, locação 

avulsas de salas de reuniões e endereço 

fiscal; 

Software de gestão terceirizado e 

Captação de clientes através de 

investimento no SEO – google. 

Apropriação Preço estipulado de acordo com 

seu posicionamento; 

Monetização do espaço 

compartilhado e 

Diálogo permanente com os 

coworkers. 

Preço estipulado de acordo com seu 

posicionamento; 

Monetização dos vários produtos e 

Diálogo permanente com os coworkers. 

 

Fonte – Elaborada pelo autor 

 Conforme explicitado no decorrer da análise das narrativas, o Studio Office nasceu 

devido as dificuldades financeiras enfrentadas na empresa de marketing do empreendedor. Ele 

tinha um espaço bem decorado e aconchegante e em virtude das dificuldades financeiras 

começou a diminuir a empresa, deixando alguns espaços ociosos. Portanto, a oportunidade foi 

despertada a partir do momento que alguns colegas começaram a falar sobre o porque ele não 

locava esses espaços ociosos. A partir desse momento o empreendedor começou a fazer um 

movimento para realizar a locação desses espaços e buscou um pouco mais de informações 

sobre o funcionamento de coworkings. Decide então reformar o seu espaço adaptando-o para 

um espaço 100% compartilhado. Essa foi uma das alterações que houve uma evolução no 

modelo de negócios do Studio Office, pois esse pensamento 100% compartilhado não atendia 

os interesses dos empreendedores interessados, ou seja, todo investimento financeiro realizado 

para derrubar as paredes para criação desse espaço, foi perdido. O empreendedor, após escutar 
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as necessidades das empresas decidiu refazer todo seu espaço, criando assim salas privativas e 

definando com clareza o perfil das empresas que poderiam ser prospectadas para fazer parte do 

coworking. 

 Também ampliou o seu portfólio de serviços aumentando assim a rentabilização do seu 

espaço. 

A estratégia de captação de clientes na fase inicial, que utilizava-se de folhetos, anúncios 

em jornais de bairro e divulgação em jornais demonstrou ser ineficaz. Portanto, em um segundo 

momento o Studio Office alocou todo seu recurso disponível para captação no SEO – Google. 

Quadro 62 - Consolidado – Clube de negócios 

Modelo de 

negócios 

Fase 0 Fase atual 

Criação de valor Segmentação –Empreendedores 

de micro e pequenas empresas. 

Proposta de valor – Uma rede 

virtual de geração de 

oportunidades de negócios. 

Segmentação –Empreendedores de 

micro e pequenas empresas e grandes 

empresas interessadas em fortalecer 

uma rede de startups ou empresas de 

micro e pequeno porte. 

Proposta de valor – Um hub de 

inovação e empreendedorismo com 

uma vasta possibilidade de apoio em 

cima de um tripé que envolve rede 

virtual, espaço físico e aceleração. 

Configuração  Sistema de interação e geração de 

oportunidades de negócios; 

Software de gestão próprio e 

Captação de clientes através de 

eventos. 

Espaços compartilhados, locação 

avulsas de salas de reuniões,  pacotes de 

aceleração e rede virtual de negócios/ 

compartilhamento de informações; 

Software de gestão próprio para rede 

virtual e planilha em excel e 

Captação de clientes através de eventos 

e reunião com grandes empresas. 

Apropriação Preço estipulado de acordo com 

seu posicionamento; 

Monetização através da 

participação de membros da rede e 

Diálogo virtual permanente com 

os seu público. 

Preço estipulado de acordo com seu 

posicionamento. 

Monetização através da participação 

das empresas na rede e/ou no 

coworking e/ou nos pacotes de 
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 aceleração (pagos por grandes 

empresas ou não) 

Diálogo virtual permanente com os 

coworkers. 

Fonte – Elaborado pelo autor 

 O clube de negócios inicia a sua trajetória com a constituição de uma rede virtual de 

compartilhamento de informações e geração de negócios. A rede virtual de geração de 

oportunidades foi criada sem o intuito de gerar concorrência entre os membros da rede e para 

tanto optou-se por ter uma empresa de cada setor em cada grupo. A empreendedora percebeu 

que alguns encontros presenciais eram necessários. Ao realizar esses encontros a 

empreendedora identificou que os espaços escolhidos não tinham o conceito idealizado por ela. 

A partir desse momento, ela tomou a decisão da montagem do coworking. Ou seja, surgiu 

inicialmente com o intuito de abrigar os encontros da rede virtual. Com a montagem desse 

espaço, o clube de negócios começou a perceber a necessidade de desenvolver outros produtos 

que pudessem ajudar os empreendedores da rede e do coworking, ampliando o seu portfólio de 

produtos, alguns inclusive custeados por grandes empresas interessadas em desenvolver e/ou 

se aproximar de startups e/ou micro e pequenas empresas de seu setor. Portanto, o clube de 

negócios virou um hub de inovação e empreendedorismo com uma vasta possibilidade de apoio 

em cima de um tripé que envolve rede virtual, espaço físico e aceleração, ampliando assim suas 

formas de rentabilização e não se limitando exclusivamente ao seu espaço físico. 

 O relacionamento próximo com os empreendedores da rede foi um fator preponderante 

para as alterações em seu modelo de negócios. 

 A forma de captação de clientes permanece basicamente a mesma, ou seja, o clube de 

negócios participa de vários eventos do ecossistema empreendedor dando visibilidade assim ao 

seu posicionamento. Devido a ampliação de portfólio, outra forma de captação de clientes é a 

de visitas a grandes empresas interessadas em desenvolver e/ou se aproximar de seu 

ecossistema de startups e/ou micro e pequenas empresas. Ou seja, a empreendedora montou um 

pacote que envolve mentorias, consultorias e trilhas de desenvolvimento de negócios e que são 

pagos, na maioria das vezes, por essas grandes empresas, inclusive em alguns casos financiando 

o espaço físico utilizado pelo empreendedor apoiado no coworking. 

 Como um hub de diálogo permanente o clube de negócios, apesar de saber que os 

espaços privativos possuem uma maior demanda por parte das empresas, continua priorizando 

os espaços compartilhados em seu coworking. 
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6. Sinergias entre os quatro modelos 

 A Sumforces e o Studio Office , no que se refere a criação de valor, tiveram dilemas 

semelhantes no que se refere a concepção inicial do serviço. Ambos os coworkings 

posicionarem-se inicialmente com um espaço aberto, sem divisórias, no formato open-space 

em virtude de acharem que o compartilhamento total era idealizado pelos coworkers, sem a 

necessidade de espaços privados para as empresas. A Sumforces, dentro desse conceito, 

inclusive optou na sua fase inicial em colocar uma sala de reunião totalmente aberta em seu 

espaço. Esses empreendedores tiveram muita dificuldade na venda de seu espaço devido a 

demanda ser maior por salas privativas. Baseado nisso, a Sum, em seu segundo espaço, 

reformulou totalmente esse conceito, criando na maior parte do seu espaço salas privativas, bem 

como o Studio Office. O Studio Office, em seu espaço inicial, quebrou todas as paredes, sendo 

que após seis meses colocou novamente uma série de divisórias para criação do seu espaço 

físico, criando assim as salas privativas. Atualmente quase 100% do Studio Office é composto 

de salas privativas. Já o Urban Coworking, em virtude da experiência de seu empreendedor, 

após a venda de sua faculdade, o mesmo fez uma série de visitas a espaços de inovação e 

empreendedorismo no mundo e entendeu as maiores demandas dos coworkers iniciando com 

mais salas privativas do que compartilhadas. Já o Clube de negócios, possui um posicionamento 

em cima de um tripé (rede virtual, coworking e aceleração), portanto sabe como integrar e 

separar esses três eixos rentabilizando o seu espaço físico de várias formas. Em sua essência, 

nasceu e continua com um espaço aonde todos compartilham tudo, portanto, apesar de saber 

que as salas privativas são a maior demanda, a mesma mantém o seu posicionamento. 

Uma das hipóteses de pesquisas levantadas na introdução foi a de alguns coworkings 

demonstravam não terem estruturados seus modelos de negócios do ponto de vista da co-criação 

do valor, gerando valor percebido pelos coworkers, e fornecendo subsídios para estruturação e 

aumento da rentabilidade dos seus espaços. Segundo MORISET (2013), a baixa rentabilidade 

é um fator de mortalidade desses empreendimentos, no qual FOERTSCH (2011) destaca que 

60% dos espaços de coworkings não são rentáveis. Podemos identificar que três dos coworkings 

entrevistados, ou seja, exceto o Urban Coworking, não tinham desenvolvido nenhum modelo 

de negócios que pudesse identificar as necessidades de seu público, de acordo com seu 

posicionamento. Os três, em sua fase inicial, sequer sabiam definir o seu público. O Clube de 

negócios talvez tivesse uma primeira impressão em virtude de ter iniciado através de uma rede 

virtual, mas mesmo assim, sem muita assertividade, de acordo com a pesquisa analisada. Ou 

seja, a hipótese, que carece de mais estudos, demonstra que sim, ou seja, a maioria desses 

espaços nasceram sem definir o seu posicionamento através de um modelo de co-criação com 
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seu público, tanto é, que os três coworkings que iniciaram sem essa característica, após o 

entendimento da importância disso, redefiniram os seus negócios e começaram a ter êxito na 

condução de seus negócios. 

As estratégias de engajamento e criação e manutenção da comunidade do espaço também, 

no que se refere a criação de valor, demonstra que os quatro espaços possuem estratégias 

semelhantes. Serviços de mentoria, cursos, palestras, proximidade com o coworkers para 

entender a sua necessidade gerando assim conexões com outros empreendedores para geração 

de negócios, cafés da manhã e outros, são estratégias comuns a todos os coworkings. O Studio 

Office, dentro desse contexto, classificado como unoffice, é um dos coworkings que menos 

utiliza-se dessas estratégias em virtude de seu posicionamento e agravado pela desmotivação 

provisória do seu empreendedor devido ao alto investimento realizado para sua expansão não 

ter logrado êxito (desistência dos clientes interessados e dificuldade da adaptação estrutural do 

espaço para salas privativas). 

Outro dilema comum vivenciado pelos coworkings, no que se refere a configuração do 

valor, foi o dilema de investir recursos na aquisição de um sistema próprio de gestão de 

coworkings ou a aquisição de um sistema existente no mercado. Pode-se observar, que esse 

fato, a principio, está diretamente ligado ao tamanho da operação a ser desenvolvida, ou seja, a 

quantidade de coworkers e a quantidade de serviços oferecidos aos coworkers. Todos os 

coworkings entrevistados utilizam-se de um sistema terceirizado. Mas conforme explicitado, a 

Sumforces, que iniciou o seu processo de expansão dentro do modelo de franquias, já possui 

um CRM desenvolvido sob medida para sua gestão. Nota-se que em virtude do tamanho da 

operação, o empreendedor sentiu essa necessidade de algo exclusivo para sua gestão. 

Já no que se refere a apropriação de valor, a Sumforces e o Studio Office investiram recursos 

nas estratégias tradicionais de captação de clientes (folhetos, panfletagem, rádios e jornais) e 

não tiveram êxito nessa abordagem. A Sumforces começou a entender a sinergia entre esses 

dois fatores e percebeu que para alguns ações institucionais o jornal e o rádio são veículos 

importantes, mas o investimento nas redes sociais e SEO do google é que efetivamente trouxe 

resultados em termos de captação de clientes. O Urban desde o inicio tinha essa percepção e o 

Clube de negócios utiliza de outras formas de captação de clientes, utilizando-se principalmente 

da venda dos serviços de mentoria para aceleração e capta clientes interessados através de sua 

participação ativa em eventos do ecossistema. 

7. Considerações finais  

Este capítulo final está dividido em dois tópicos: resultados e atendimento aos objetivos 

propostos; e contribuições e limitações do estudo e recomendações para estudos futuros.  
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7.1 Resultados e atendimento aos objetivos propostos  

Quanto à resposta ao problema de pesquisa proposto (como são desenvolvidos os 

modelos de negócios dos coworkings ?)  e ao atingimento do objetivo geral (compreender como 

são desenvolvidos os modelos de negócios adotados pelos empreendedores de coworkings 

dentro do seu processo dinâmico de criação, configuração e apropriação de valor) , conclui-se 

que ambos foram integralmente atingidos, pois pudemos analisar todo processo de 

desenvolvimento dos modelos de negócios, através da lente interpretativa da narrativa adotada 

neste estudo, da teoria de processo , em que a síntese é resultado do confronto entre tese e 

antítese, apresentados nos quadros de 1 a 55. 

 Também pudemos constatar os principais dilemas de criação de valor vivenciados pelos 

empreendedores, que foram a identificação do ponto ideal x  restrição de recursos financeiros, 

espaços privativos x espaços abertos (open space), entendimento das necessidades x proposta 

de valor, preço do concorrente x necessidade financeira do empreendedor, falta de experiência 

em coworking x experiência do empreendedor, a exploração do espaço para locação de espaço 

x espaço de empreendedorismo e o dilema de locação x utilização do prédio próprio. 

Já no que se refere a configuração de valor, os principais dilemas identificados foram a 

energia alocada na venda  do espaço x concessão de espaços para parceiros estratégicos, a 

decisão sobre a utilização de software próprio x software de terceiros, a análise e decisão sobre 

investimento próprio x investimento de terceiros, as formas de abordagem para criação de uma 

comunidade engajada através da divulgação de eventos e mensagens via whatsapp/email x 

conversas com os coworkers e a utilização de um código de conduta forma x informal. 

No que se refere a apropriação de valor os principais dilemas relatados foram a 

utilização de métodos tradicionais de captação de clientes x redes sociais/marketing digital, a 

rentabilização dos espaços físicos x outras formas de rentabilização e a discussão de manter a 

expansão x equilibrar as contas em virtude da opção de utilização de capital próprio e 

desistências de contratos fechados. 

Pudemos analisar os diferentes ciclos de criação, configuração e apropriação de valor, 

através de uma análise “viva” demonstrando assim a forma pelo que qual os empreendedores 

se posicionaram frente a esses ciclos, incluindo  desde o crescimento até a frustração sobre o 

retorno de uma decisão de expansão, fazendo com que os objetivos específicos fossem 

integralmente atingidos. 

 Esta conclusão converge com o que modelo de negócio não é algo pronto e unicamente 

estabelecido, mas sim um processo constante, conforme explicitado por Meirelles(2019).  
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Ademais, as empresas estudadas configuram valor numa constante de dilemas e 

contradições (oposições) inerentes ao processo decisório (ações, silogismos) e de consequentes 

rupturas na execução das atividades (evidenciados na análise de dados e na discussão).  

7.2 Contribuições e limitações do estudo e recomendações para estudos futuros  

Este estudo contribuiu para a discussão da configuração de modelos de negócio a partir 

do tripé de criação, configuração e apropriação do valor (SILVA E MEIRELLES, 2019). 

Uma contribuição inédita desse estudo é entender o tripé do valor em  coworkings a 

partir da co-criação do valor.  

Adicionalmente, este estudo contribuiu ao propor que a perspectiva estratégica mais 

apropriada para pensar o modelo de negócios em coworkings é, necessariamente, uma 

perspectiva dinâmica, sistêmica e emergente.  

Quanto as limitações do estudo, entende-se que a principal está relacionada à 

impossibilidade das conclusões desta pesquisa serem generalizadas à todas os coworkings de 

empresas pequenas. 

Neste sentido, recomenda-se, portanto, que para estudos futuros, seja aplicado o modelo 

conceitual proposto por esta pesquisa, bem como seus procedimentos metodológicos, em outras 

empresas pequenas . Ademais, recomenda-se aplicar o modelo conceitual proposto por esta 

pesquisa, bem como seus procedimentos metodológicos, também em empresas maiores, e já 

consolidadas, para comparar os resultados obtidos e averiguar se é possível chegar em 

conclusões distintas. 
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vai mudar o nosso mundo. Porto Alegre: Bookman. 

CASADESUS-MASANELL, R.; RICART, J. E. From strategy to business model and to 

tactics. Long Range Planning, v. 43, n. 2-3, p. 195-215, 2010. 

CAPDEVILA, I.(2013) “Knowledge dynamics in localized communities: coworking spaces 

as microclusters”- http://ssrn.com/abstract=2414I2I 

CENSO COWORKING BRASIL - https://coworkingbrasil.org/censo/2017/ 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2006. 

CHESBROUGH, H.; ROSENBLOM, R. S. The role of the business model in capturing 

value from innovation: evidence from Xerox Corporations technology spin-off companies. 

Industrial and Corporate Change, v. 11, n. 3, p. 529-555, 2002. 

 

CHESBROUGH, H. (2006). Open business models: How to thrive in the new innovation 

landscape. Boston: Harvard Business Review Press. 

 

CHESBROUGH, H. (2010). Business model innovation: Opportunities and barriers. Long 

Range Planning, 43(2–3), 354–363. 

CORSARO, D.,RAMOS, C., HENNEBERG, S. & NAUDÉ, P. (2012). The impact of 

network configurations on value constellations in business markets – The case os an 

innovation network. Industrial Marketing Management, Vol. 41(1), 54-67 

COHEN, S. HOCHBERG, Y. V. Accelerating Startups: The seed accelerator phenomenon. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2418000 

COYNE, K. P. Coyne (January/February 1986). “Sustainable Competitive Advantage—

What It Is and What It Isn't” Business Horizons, pp. 54-61.  

CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

DE GUZMAN, G. V. and A. I. Tang (2011) Working in the “UnOffice”: A Guide to 

Coworking for Indie Workers, Small Businesses, and Nonprofits, San Francisco: Night 

Owls Press.  

DEIJL, Claudia. Two Heads Are Better Than One: A Case Study of the Coworking 

Community in the Netherlands. Erasmus University Rotterdam, 2001.  

DEMIL, B.; LECOQ, X. Business Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency. 

Long Range Planning, v. 43, n. 2-3, p. 227-246, 2010 

https://coworkingbrasil.org/censo/2017/


97 

 

DOGANOVA, L.;EYQUEM-RENAULT, M. What do business models do? Innovation 

devices in technology entrepreneurship. Research Policy, v. 38 , p. 1559–1570, 2009.  

DUBOIS, E., SCHOR, J., & CARFAGNA, L. (2014). Connected consumption: a sharing 

economy takes hold. Rotman Management, 50–55. 

FELDMAN, M.S.; SKOLDBERG, K.; BROWN, R. N.; HORNER, D. (2004), Making Sense 

of Stories: A Rhetorical Approach to Narrative Analysis. Journal of Public Administration 

Research and Theory, 14(2), p. 147–170,  

FERGUSON, F. (ed.) (2014) Make_shift city. Renegotiating the urban commons. Die 

Neuverhandlung des Urbanen. Berlin: Jovis.  

FLINT, D., BLOCKER, C., & BOUTIN, P., JR (2011). Customer value anticipation, 

customer satisfaction and loyalty: An empirical examination. Industrial Marketing 

Management, Special issue on Service-Dominat logic in Business Markets, Vol. 40(2), 219-

230. 

FOERTSCH, Carsten. (2011). Coworking or co-working? Disponível em 

http://www.deskmag.com/en/coworking-or-co-working-with-hyphen-252 

FORD, D, HAKANSSON, H & JOHANSON, J.(1986). How do companies Interact? Industrial 

Marketing and Purchasing, Vol. 1(1), 26-41. 

FORLANO, Laura. (2008). When code meets place: Collaboration and innovation at WiFi 

hotspots (Ph.D.). Columbia University, United States -- New York. Retrieved from 

http://search.proquest.com.proxy.mah.se/docview/304625179/abstract?accountid=122 49  

FOST, D. (2008). Coworking: a cooperative for the modern age. The New York Times, São 

Francisco, 21 de fevereiro de 2008 

GANDIA, Ed. (2012) “Freelance Industry Report”, [online], 

Scribd,http://www.scribd.com/doc/104239888/Freelance‐ Industry‐Report‐2012. 

GANDINI, Alessandro. The rise of coworking spaces: A literature review - Ephemera: 

Theory and Politics in Organizations – 2015 – p-193-205 

GASSMANN, O., FRANKENBERGER, K., & CSIK, M. (2014). The business model 

navigator: 55 models that will revolutionise your business - Financial Times.  

GEPHART, R. From the editors: qualitative research and the Academy of Management 

Journal. Academy of Management Journal, v. 47, n. 4, p. 454-461, 2004. 

GANSKY, L. (2010). The mesh: why the future of business is sharing. New York: Penguin. 

GREER, Jimmy. Business models of the future: emerging value creation. Association of 

Chartered Certi ed Accountants (ACCA), 2017. Disponível em: goo.gl/FJUEsX  
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MESQUITA, Luiza Affonso Ferreira, As práticas que sustentam o trabalho colaborativo 
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Apêndices 

Apêndice A – Roteiro de entrevistas 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação 

Coordenadoria de Pós-Graduação 

 

Pesquisa: MODELOS DE NEGÓCIOS EM COWORKINGS 

Roteiro de entrevista 

Data da entrevista: ___/___/___    

Entrevistado(a): __________________________________________________________ 

Cargo: ______________ Formação: ________________  Tempo de empresa: ________ 

Empresa: ______________________ Setor: ______________Ano de fundação:________ 

Número de Funcionários: ___________ Faturamento médio anual: _______________ 

Clientes - Volume:___________________Clientes - segmentação:_________________ 

 

BLOCO DE 

ASSUNTOS/TEMA

S 

PERGUNTAS 

NEGÓCIO E 

CONCORRÊNCIA 

(processo 

construtivo; rotinas; 

formalização; 

evolução 

1. Qual era a ideia de negócios original? Como surgiu essa ideia? 

2. Como surgiu a empresa? 

3. Que necessidades ou soluções os produtos/serviços da empresa visavam 

atender? Como vocês gostariam de ser reconhecidos? 

4. Conte-me sobre os valores e crenças pensados para o negócio? Conhecem o 

manifesto coworking? Se sim, esse documento influenciou em algo na 

definição das crenças e valores definidos? 

5. Quais os critérios pensados para definição do ponto? 

6. Quando a empresa entrou no mercado, quem eram os concorrentes? 

7. Que vantagens eles tinham devido a sua precedência? 

8. Como sua empresa lidou com a concorrência?  

9. Qual era o posicionamento de preço dos seus produtos e serviços frente aos 

concorrentes? 

CLIENTES 

10. Qual o segmento de clientes inicial? Como foi identificado esse segmento? 

11. Como a empresa percebeu os benefícios desejados por seus clientes? 
12. Em que medida os benefícios que a empresa propunha aos seus clientes se 

diferenciavam dos concorrentes?  

13. Esse segmento foi alterado? Porque? 

14. Como a empresa se relaciona com seus clientes? Quais ferramentas você 

utiliza para se relacionar com seus clientes? Como a empresa usa essas 

informações? 

15. Como a empresa divulga seus produtos e ou serviços? 

RECURSOS 

(tecnologias; 

financeiros; 

fornecedores; 

parceiros 

16. Quais eram os recursos fundamentais para a empresa operar no início do 

negócio? E hoje? 

17. Quais eram os seus principais fornecedores? E hoje? Existe algum 
fornecedor que sua empresa é dependente? Como você lida com isso? 

(Poder de barganha)? 

18. Como era a composição inicial de custos da empresa? Essa proporção vem 

mudando ao longo do tempo? 
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19. Que fontes de recursos usou para financiar o investimento? E atualmente? 

Qual é a taxa de retorno requerida por essas fontes? Qual é a forma do 

investimento (equity, mútuo, opções, mezanino, etc)? 

20. Como a empresa faz a gestão do investimento em equipamentos e outros 

ativos imobilizados? Considera o investimento em ativos fixos e capital de 

giro? A empresa fez investimentos iniciais que serão perdidos caso ela 

deixe o setor? Quais? 

 

GESTÃO 

(operacional; 

ferramentas) 

E PROCESSOS 

 

 

 

 

 

21. Quais processos internos a empresa precisou desenvolver para conseguir 

ofertar seus produtos e serviços? 

22. Como é o processo de criação de engajamento entre os membros da 

comunidade? Existe uma código de conduta? 

23. Quais as estratégias utilizadas para o desenvolvimento de um ambiente de 

aprendizagem? 

24. Conte-me sobre as estratégias utilizadas para a geração de networking? 

25. Como é o fluxo de atividades realizadas para a entrega do produto/serviço 

(desde a etapa de aquisição dos insumos até o produto/serviço final)? A 

empresa possui uma área para atividades de suporte como: administrativo, 

financeiro, marketing, etc? Qual a importância dessa área para o seu 

negócio? 

26. Qual a relação entre clientes atendidos e funcionários necessários para 

atendimento? Existe um limite? 

27. Como é o sistema de gestão de salas comuns (reunião, prototipagem, 

treinamento e outros)? E os de serviços comuns (telefonia, xerox e outros) 

28. Como faz a gestão do pagamento a fornecedores?  

ESTRATÉGIA 

(futuro) 

29. A partir da ideia original de negócio, surgiram outras oportunidades? 

Quais? 

30. Usou ou utiliza alguma ferramenta de Modelo de Negócio? Qual? 

31. Como definiu o momento de expandir a atividade para novos mercados e 

segmentos? 

32. Houve alguma evolução no segmento de clientes atendidos? E os benefícios 

propostos? Foram alterados no decorrer do tempo? 

33. Como definiu a estratégia de expansão? 

APRENDIZAGEM 

E MUDANÇA  

34. Você precisou modificar a infraestrutura para ofertar estes novos produtos 

ou serviços? Como adquiriu recursos e competências para atender os novos 

mercados? 

35. Houve alguma oportunidade que foi abandonada ou deixada de ser 

explorada? Quais critérios levaram a continuar ou desistir? Hoje vocês 

sabem quando uma ideia é promissora ou não? 

36. Como evoluiu o volume de vendas? Qual a taxa de crescimento da sua 

empresa? 

37. Analisa periodicamente a rentabilidade de cada produto, serviço ou 
mercado para verificar a possibilidade de descontinuá-los? 

38. Analisa o ritmo de crescimento dos produtos e mercados para verificar a 

possibilidade de descontinuá-los? 

CULTURA 

E IDENTIDADE 

39. Qual é o seu perfil? Como você se define?  

40. Qual é o perfil dos seus clientes? 

41. Como você define a cultura da sua empresa? Ela foi pensada? Ela se 

modificou desde a criação da empresa até o momento? De que forma? Por 

que? 
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