


Vamos falar de EC e Coworking

Antes de começar, vamos 
entender a definição de cada 

um



Conceito

• É serviço, não aluguel

• Ajuda empreendedores e recebe empresas
que fazem Downsizing

• Gerador de networking, 

• Através de eventos, conecta empreendedores, 
investidores e ajuda quem procura colocação
no mercado,

• Figura do Community Manager 



Economia Colaborativa

3 pilares fundamentais:

• Social

• Econômico

• Tecnológico

Já é chamado de “Consumo colaborativo”



Enfim, como é um 
coworking e como é o 

Sharing E.C.?



Na prática – você imagina assim:



Eu imagino assim



Mas ele pode ser assim



Assim…



BLANKSPACES  V. 2.0:  SANTA MONICA (2011)



Ou melhor ainda…



E ele surgiu assim



Mas será que podemos considerar
estes lugares como coworking?







CASE STUDIES: TRADITIONAL OFFICE



CASE STUDIES: STEELCASE STUDY COMPARISON



Vamos falar um pouco sobre o 
Sharing E.C.



Visão Geral da Empresa

• Fundada em 2012 em SP
• 5 funcionários e 2 unidades,
• Um dos primeiros coworkings do Brasil e o 4º mais antigo 

de SP
• Valor médio de R$ 504,00 por membro
• Ocupação média (2 últimos anos na unidade 623) de 96%
• Margem EBITDA unitária média na unidade 623 de 43%
• Nossa função não é só manter um padrão de qualidade 

mas também buscar novos negócios para nossos 
coworkers, afinal, não está fácil para ninguém.

• Além do Coworking temos 3 submarcas:



• Coworking Day – Maior plataforma de divulgação do 
conceito Coworking do Brasil. Segundo Brad Neuberg
(o criador do conceito), o nosso Coworking Day é o 
maior do mundo, tanto que participou fazendo 
filmes e enviando fotos para nosso site (em todo o 
mundo ele só fez isso para nós!). 

Site – www.coworkingday.com.br

http://www.coworkingday.com.br/


COWORKING DAY BRASIL NA MÍDIA
Mídia espontânea nos maiores canais



• Coworking na Garagem – Evento Bimestral para 
fortalecer o relacionamento Coworking – Bairro. Serve 
também para dar oportunidade para novos 
empreendedores pois não cobramos nenhuma taxa e 
tampouco porcentagem de venda (Food Trucks e 
Market). Mas no caso do Market, para participar você 
precisa ser do bairro, fazer seu próprio produto ou ser 
coworker. Final do dia temos uma festa patrocinada 
pela rede social Yelp com bebida a vontade onde temos 
por volta de 150 a 200 pessoas na “garagem”.

Site – www.coworkingnagaragem.com.br

http://www.coworkingnagaragem.com.br/


COLATAM – Grupo de Founders reunidos onde 
nossos coworkers podem usar esses coworkers
da América do Sul sem nenhum custo.

Site – www.colatam.com

http://www.colatam.com/


Coworking não é só uma cadeira

O QUE 
FAZEMOS?

Nós criamos espaços e soluções modernas de trabalhos para o dia a dia deste mundo que 
se transforma todos os dias. Temos que renovar, criar, escutar e perceber as novas 
tendências de trabalho e porque não, ser uma inovadora.

ECOSSISTEMA 
SAUDÁVEL

Temos a preocupação de montar um ecossistema saudável e rentável, onde todos nossos
sharers possam se conhecer e fazer negócios, afinal se eles não produzem não ficam
felizes e não nos pagam

OPORTUNIDADES

O espaço de coworking serve tanto para quem tem uma start up e precisa de um espaço e 
não tem dinheiro para começar, para quem está em processo de downsizing e precisa 
urgentemente cortar gastos e para aquele que realmente não quer se preocupar com 
nada, pagar apenas uma conta por mês e nada mais.

PRIMEIRO 
MOVIMENTO

O Coworking é um modelo facilmente escalável, ainda mais nesta crise que o Brasil passa. 
Muitos imóveis estão disponíveis com valores até 70% abaixo do mercado e já recebemos 
propostas para novos projetos. Nossa marca já está solidificada, o que facilita a entrada 
em qualquer Estado.



Os Millenials e a crise estão redefinindo o Brasil

• Os Millenials são mais tecnológicos, ou seja, se atém 
mais às novidades tecnológicas, gadgets, telas, espaços 
modernos de trabalho;

• São mais empreendedores – Eles já não sonham mais 
trabalhar em Google, FB, Microsoft. Querem sua 
própria empresa.

• Compartilham mais, dividem mais, são mais 
comunicativos,

• Estão transformando os padrões, valores e modelos de 
consumo, 

• Não se preocupam em ter, mas sim em bem estar.



Acrescentamos muito ao Ecossistema

• Coworking

• Salas Privativas,

• Estúdio de foto e vídeo,

• Andar de eventos para até 80 pessoas,

• Sala de Brainstorm,

• Internet mais rápida do mercado,

• Andar exclusivo para descompressão com 
videogame, sofás, redes...

• Cabines telefônicas nos coworkings



Por que eles vem?



Espaços de Coworking te deixam mais feliz

- 89% relataram que eles estão mais
felizes

- 83% relataram que eles estão menos
solitários

- 78% relataram que o coworking ajuda a 
mantê-los sãos



Membros de coworking estão muito satisfeitos
– Satisfação média é de 8,2 de 10

– 90% relataram estar muito satisfeitos,  (79%) ou
satisfeitas (11%) com o seu espaço de coworking. 
Apenas 5% relataram estar insatisfeitos

– 74% relataram que definitivamente (30%) ou, 
provavelmente, (44%) ainda será um membro em
2 anos. Apenas 4% disseram que não

– 94% relataram o preço que pago foi justo (77%) ou
que foi uma pechincha (17%). Apenas 5% 
relataram que era muito caro



Coworking: Onde vida e trabalho se misturam

As fronteiras entre as nossas vidas no 
trabalho e as pessoais são cada vez
mais permeáveis; nós já não dividimos
rigidamente o nosso tempo entre as 
"horas de trabalho" e "não-horário de 
trabalho".

Como estas linhas estão cada vez mais
entrelaçadas, precisamos de novas
formas de manter o equilíbrio.

A solução: Coworking



Mas o que realmente é?

• É compartilhar conhecimento,

• É relacionamento com sua comunidade,

• São parcerias duradouras,

• É o conhecer pessoas interessantes todos os
dias e poder gerar negócios com elas, 



Compartilhar
Conhecimento



As mulheres são mais colaborativos
do que os homens

– 76% das mulheres dizem recorrer a outros 
membros para ajudar a resolver os desafios de 
trabalho contra 54% dos homens

– 52% das mulheres dizem que escutam
regularmente idéias de outros membros
versus 42% dos homens

– 83% das mulheres avaliadas acham que fazer
parte da comunidade é muito importante
(38%) ou importante (45%) em comparação
com 69% dos homens (30% muito importante, 
importante 39%)



Espaços de Coworking são centros de 
aprendizagem

– 69% relataram que aprenderam
novas habilidades

– 68% relataram que melhoraram seu
conjunto de habilidades existentes

– 67% relataram que participaram de 
eventos em seu espaço de 
coworking ocasionalmente (45%) ou
frequentemente (21%); apenas 4% 
disseram que nunca participaram de 
eventos



Localização, Comunidade, Pessoas

– 95% disseram que a localização era muito
importante (68%) ou importante (27%). 0% 
disse que não era importante

– 83% disseram que o gerente da comunidade foi
muito importante (43%) ou importante (40%)

– 82% disseram que as pessoas no espaço eram
muito importantes (39%) ou importante (43%)

– 73% disseram que o design interior foi muito
importante (26%) ou importante (47%). 



Parcerias e Inovação



Zazcar



Parceria Zazcar

• Incentivo ao coworker não usar seu carro. Ou
melhor, vendê-lo

• Com o uso intenso dos apps, foi percebida a 
necessidade e sua evolução veio
naturalmente.

• Hoje já não se usa mais o cartão e os Sharers 
são os beta-testers de todas as novidades.

• Como parceria todos ganham créditos para 
usar o Zazcar





Aqui Alaga

App que avisa via Push se onde você está ou mora vai alagar. Informações vem da 
PMSP e são passadas automaticamente. Ganhou prêmio da CET e da PMSP onde havia 
o desafio de aprimorar a qualidade do serviço prestado ao munícipe.



Algumas empresas que surgiram 
em espaços de coworking



É o conhecer pessoas
interessantes todos os

dias e poder gerar
negócios com elas



Coworking são locais de trabalhos

– 84% disseram que estavam mais envolvidos e 
motivados quando estavam num coworking

– 67% disseram que o coworking melhorou o seu
sucesso profissional

– 69% disseram que se sentem mais bem sucedidos
desde que entraram num espaço de coworking

– 64% dos entrevistados disseram que sua rede
coworking foi um muito importante (26%) ou uma
fonte importante de trabalho (38%)



Espaços de coworking são locais para
Networking e convivio social

– 87% relatam que se encontram com 
outros membros por razões sociais

• 54% depois do trabalho e nos fins de 
semana

• 33% durante o horário de trabalho

– 82% disseram que o coworking tem 
expandido suas redes profissionais

– 80% disseram que se dispõe a estar
com outros membros de coworking
para ajuda, orientação ou para
encontrar trabalho / fonte



Uso do espaço

– Um coworker trabalha em média 23 
horas por semana no local e visita o 
espaço cerca de 3,5 dias por semana

– Um coworker médio aparece no 
coworking mais à tarde do que de 
manhã. 23% trabalham regularmente
à noite (após 17:00)

– 64% relatam que seu espaço de 
coworking é seu local de trabalho
primário; 27% relatam que sua casa é
seu local de trabalho primário; 9% 
(site do cliente, local empregador, 
etc.) outro



Números no Brasil

• Mais de 1.100 espaços de Coworking

• 238 espaços só em São Paulo

• + de 50.000 Coworkers entre empresas, 
startups e profissionais liberais

• Público classe A e B

• Idade média entre 25 e 44 anos

• 55% do público masculino

• Crescimento anual de 40% em número de 
espaços

• Um dos únicos segmentos de serviço que 
apresenta crescimento mesmo na crise



Coworking no Brasil

• Apesar do crescimento, calcula-se que mais de 
100 empresas tenham fechado suas portas em 
2017,

• Impossibilidade de financiamento via BNDES,

• Grandes players fazem dumping e não há 
penalidade quanto à isso,

• Projeto de LEI 8300/2017 do Deputado 
Marcos Tebaldi é péssimo para o segmento



Empresas que quando chegaram ao Brasil, 
passaram primeiro por um coworking

• Uber,

• Facebook,

• Loggi (ainda faz sua operação em Coworking),

• Cabify (ainda faz sua operação em Coworking),

• Rakuten,



Regulamentação da EC

• Como regulamentar algo que se inova a todo instante?

• Novos players surgem a todo momento com novas 
”demandas” para o mercado,

• Mais impostos federais além dos que já pagamos?

• Saída cada vez maior de empresas do Brasil e buscando 
maior eficiência em outros países,

• Nossa mão de obra especializada já não está mais aqui.



Quem ganha com a regulamentação?

• Empresas estrangeiras (tem aporte financeiro da matriz 
e buscam dinheiro mais farto e com maior 
acessibilidade no mercado exterior),

Pois;

• Empresas brasileiras sem acesso ao crédito,
• Programas de fomento dos governos federais, 

estaduais e municipais são fracos, sem investimento, 
sem muita serventia e com muitas regras impossíveis 
de cumprir (Desenvolve SP, StartUp Brasil, etc.)



Travar o livre mercado com regras que 
favorecem apenas os grandes players e 

serve como mais uma ferramenta de 
arrecadação não ajuda no 

desenvolvimento de uma nação que é 
composta basicamente por 

empreendedores.



Exemplos

• Apps de pagamento mobile 

Após portaria do BC em 2013, mais de 40 
startups ficaram no meio do caminho e 
favoreceram os grandes bancos e empresas 
consolidadas no mercado. Foram perdidos mais 
de 50 MI em investimentos feitos e mais de 
1.000 pessoas perdendo o emprego.



Projeto de LEI 8300/2017

• Quer regulamentar as regras de coworking,
escritórios virtuais e business centers,

• Quer transformar os espaços em ”órgãos 
fiscalizadores” do Governo,

• Burocratiza o processo de contratação do espaço,
• Muitos clientes se sentirão ”invadidos” e não 

contarão com este serviço,
• Projeto não determina o que fazer com empresas 

estrangeiras que lá se instalem,
• Viola a lei de privacidade,



OBRIGADO

Matias Vazquez – matias@sharingec.com.br

(11) 94495-2096

Visite: www.sharingec.com.br

Conheça: www.coworkingday.com.br

COLATAM: www.colatam.com

mailto:matias@sharingec.com.br
http://www.sharingec.com.br/
http://www.coworkingday.com.br/
http://www.colatam.com

