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RESUMO

O trabalho desenvolvido apresenta uma proposta de negócio imobiliário. Trata-se da
avaliação de um imóvel residencial com potencial para ser transformado em um espaço de
Coworking. O Plano de Negócios elaborado analisa aspectos econômicos e de mercado para a
apreciação do proprietário ou investidores interessados em investir no ‘business’ proposto. A
teoria baseou-se em fontes relevantes e de grande destaque no mercado de Escritório
Compartilhado brasileiro, como grandes players, organizações e entidades apoiadoras do
Coworking. O objetivo principal é oferecer uma alternativa de negócio para a locação
tradicional de imóveis. Sobretudo, atingir uma rentabilidade superior ás taxas praticadas no
mercado considerando o risco aplicado.

PALAVRAS-CHAVES: coworking, escritório compartilhado, empreendedorismo, negócio
imobiliário.
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO
Um dos reflexos da crise econômica brasileira dos últimos anos foi a diminuição da
taxa de juros e inflação. O mercado imobiliário sofreu com a redução nas vendas e locações
de imóveis. Além disso, houve também redução no preço do aluguel, consequência da
ociosidade de imóveis.
Diante desse cenário, este plano de negócios visa rentabilizar um imóvel amplo e bem
localizado que atualmente encontra-se desocupado. Trata-se de uma alternativa para a locação
convencional com intuito de potencializar a rentabilidade. Para tanto, transformaremos um
imóvel residencial em comercial, num espaço moderno e sofisticado de Coworking. O
mercado de Escritórios Compartilhados cresce a cada ano e tem gerado bons resultados para
seus proprietários. A grande maioria das empresas no Brasil são de pequeno porte. O
Coworking nasce como uma alternativa para acomodar essas empresas, entregando boa
localização, infraestrutura e preço baixo. Ótimo custo/benefício para o pequeno empresário,
especialmente em época de crise e redução de custos.
Os indicadores de viabilidade analisados apresentam um negócio promissor que
poderá superar as expectativas de retorno. O Payback aproximado é de dois anos. O VPL é
positivo, aproximadamente vinte e dois mil reais. A Taxa Mínima de Atratividade é de 6%a.a.
e a TIR é de 16%.
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2. A Empresa

A ideia de abrir um espaço de Coworking surgiu a partir da oportunidade de
rentabilizar um imóvel desocupado. Esse imóvel tem excelente localização no melhor bairro
de Curitiba. Além disso, possui ampla metragem e vagas de garagem, características
essenciais para o negócio. A visão consiste em melhorar o ambiente de trabalho das pessoas.
A missão é de criar um ambiente de trabalho agradável para os diferentes perfis de empresas e
empreendedores. Os valores são de atender as expectativas do cliente no quesito atendimento
e espaço físico. As vantagens competitivas são a localização privilegiada e variedade de
ambientes. A tecnologia empregada é de equipamentos e mobiliários de escritório de última
geração. O mercado atendido é o de escritórios compartilhados. Os fornecedores são
provedores de serviços para escritório, exemplo, internet, telefone, luz, etc. Os consumidores
são profissionais liberais, empreendedores, empresários e empresas.
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3. Análise de Mercado

De acordo com o Sebrae "Segundo Ernisio Martines Dias, presidente da Associação
Nacional de Coworking Escritório Virtual “O mais recente levantamento, de 2016, mostrou
que há 695 escritórios comerciais de compartilhamento espalhados principalmente pelas
capitais do país. O Sudeste lidera, com destaque para São Paulo, mas o Nordeste vem
crescendo

ultimamente

por

ser

a

região

com

o

maior

número

de

capitais”.

Tal aumento foi impulsionado pela demanda de empresas independentes que tiveram
que se reestruturar após o período de "crise" em 2008/2009 e mais recentemente com a
promoção da forma colaborativa de trabalho.
Este é um segmento em expansão e tem alcançado bons resultados, tanto em situações
de crise, quando as empresas procuram diminuir custos, quanto em fases de crescimento
econômico.
No Brasil, segundo o Censo Coworking Brasil 2016, existiam no ano passado cerca de
380 espaços ativos, agregando 10.000 profissionais - um aumento de 52% em relação a 2015.
A maioria em São Paulo: 148. Minas Gerais aparece em segundo lugar, com 37 espaços e, em
terceiro, vem o Rio de Janeiro, com 35.
Segundo SINGEP, “Quando se observa as cidades que apresentaram maior
crescimento, as capitais ocupam lugar de destaque segundo o “Censo Brasil de 2016”
Coworking, 2016), Curitiba-PR teve evolução de 150 %, Rio de Janeiro com 68 % e Belo
Horizonte teve 50 %. Sem aprofundamento da análise não é possível identificar os fatores que
proporcionaram tal alavancagem, mas é possível verificar que trata-se de promissor modelo
de negócio que merece investigação.”
De acordo com o Global Coworking Map, em 2017 foram contabilizados cerca de
1.500 espaços compartilhados, em 790 cidades no mundo. (Acesso a 13.11.2018)
Com relação ao Bairro onde se encontra o empreendimento. “O Batel é um dos bairros
mais badalados de Curitiba, tendo a maior renda per capita e os imóveis mais desejados da
capital. É por lá que estão grandes arranha céus e shoppings referência em todo Estado. O
bairro inicialmente era uma área residencial nobre, mas hoje já se pode fazer tudo sem
precisar sair da região. Dentre os principais destaques do bairro estão o Shopping Pátio Batel,
que possui cinema com tecnologia 4DX, além do foco em sustentabilidade — há um
bicicletário e um vestiário com chuveiros dedicado especialmente aos ciclistas. Na região
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ainda há o Shopping Curitiba, o Crystal Plaza Shopping e o Shopping Novo Batel, repletos de
alternativas de lazer e entretenimento para quem circula no bairro. A área também abriga
restaurantes premiados, como o Batel Grill, o Mangiare Felice e o Manu. Para quem busca um
espaço para trabalhar no bairro, o Nex Coworking é referência com seus 1.000 m² de
estrutura, com estações compartilhadas, salas privativas, auditórios e salas de reuniões. O Nex
fica na Rua Francisco Rocha, 198, e pelos arredores você encontra a bela Praça do Japão e o
Castelo do Batel, além de ótimos cafés e locais para um happy hour." Coworking
Brasil(2018).
4. Análise Setorial
De acordo com o Sebrae "O Censo Coworking Brasil 2017 aponta que 210 000
pessoas circulam a cada ano por esses escritórios, movimentando R$ 82.000.000,00.
O país registra, aliás, um crescimento médio anual de 20% no número de espaços do
gênero, segundo a Associação Nacional de Coworking e Escritórios Virtuais (ANCEV), de
São Paulo.
Segundo a Associação dos Centros de Negócio e Escritórios Virtuais (Ancnev) o setor
cresce, em média, 30% ao ano. Já são mais de 990 salas e cerca de 79 mil usuários em todo o
Brasil.
A maioria das empresas oferece um pacote básico de serviços, que inclui secretária
para guardar recados e transferir ligações, endereço para registro no CNPJ e para receber
correspondências, além da possibilidade de aluguel de salas de reunião, impressão, fax e
fotocópia. Os preços variam de R$ 150 a R$ 400 mensais, dependendo do serviço e da
empresa contratada.
As oportunidades de negócios são definidas pelas possibilidades de bons resultados
que o empreendedor vislumbra ao implantar um novo empreendimento. O conhecimento real
das possibilidades de sucesso somente será possível através de pesquisa de mercado.
Uma pesquisa não precisa ser sofisticada, dispendiosa - em termos financeiros - ou
complexa. Ela pode ser elaborada de forma simplificada e aplicada pelo próprio empresário,
para estudar a concorrência já instalada, os preços praticados e características gerais do
público que pretende atingir. O risco de abrir as portas sem conhecimento do ambiente local é
muito grande.
Oportunidades:
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- Parceria com incubadora de empresas;
- Parceria com associações de empresários;
- Parceria com entidades de classe;
As ameaças são representadas por todas as possibilidades de insucesso que o futuro
empresário pode identificar para o novo negócio. A realização da pesquisa sugerida fornece
subsídios para a previsão de dificuldades que poderão aparecer pelo caminho."

5. Análise da Demanda

A análise de demanda na pesquisa “Censo 2018” realizada pela Coworking Brasil,
atualmente o principal portal de informações sobre o assunto do País(link em anexo).
Fernando Aguirre do Coworking Brasil comenta sobre a perspectiva de demanda no
“Censo 2018”.
“Demanda por coworking: as 50 cidades mais procuradas no Coworking Brasil
Listamos aqui as cidades mais pesquisadas no site por quem busca um espaço para trabalhar.
Demanda por coworking: as 50 cidades mais procuradas no Coworking Brasil
Uma das perguntas mais frequentes que recebemos é: “você acha que há demanda suficiente
na minha cidade para abrir um coworking?”. Pra nós é um pouco complexo responder essas
questões individualmente, uma vez que o Brasil é um território imenso e repleto de diferenças
culturais, econômicas e sociais. Cada cidade vai ter o seu próprio microcenário, mesmo que
haja uma cena padrão nacional. Mas, para auxiliar os futuros founders nessa etapa tão
importante de avaliação da viabilidade de negócio, criamos uma ferramenta baseada nas
buscas feitas dentro do site. Aqui nesta página você vai poder visualizar quais são as 50
cidades mais procuradas do Brasil na nossa plataforma. Sabemos que esse não é um número
absoluto, afinal quem está em busca de um escritório compartilhado pode usar diversas outras
fontes: buscadores como o Google (que provavelmente vai levar para o nosso site, pois
estamos sempre entre as primeiras colocações), as redes sociais e também o boca a boca entre
amigos que moram na mesma região — sim, mesmo na era digital, a publicidade mais antiga
do mundo ainda é extremamente impactante. O Brasil já possui mais de mil espaços
espalhados por seu território, mas não temos dúvidas de que ainda há muito potencial para
expansão. Aliás, os próprios founders também acreditam nisso. De acordo com os dados
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levantados pelo Censo 2018, pelo menos 23% acham que a demanda em sua cidade é
insuficiente. Outro dado que chama a atenção é que 45% dos espaços são em cidades do
interior. Ou seja, foi-se o tempo em que os coworkings eram realidade apenas das capitais.
Diante de um mercado em constante mutação em busca por mais e mais evolução, não
podemos nunca parar de pesquisar as tendências e possibilidades para esse negócio. O gráfico
que você vai conferir abaixo contém as 50 cidades mais procuradas aqui no Coworking Brasil
e acreditamos que essa pode ser mais uma forma positiva de auxiliar o empresário que deseja
investir nessa ideia. Vale lembrar que existem muitos outros dados que você deve coletar para
compreender o cenário da sua cidade. Essa ferramenta que estamos disponibilizando é apenas
mais uma forma para ajudar na sua decisão. E se a sua cidade estiver mal posicionada na
nossa lista, não significa que não existe demanda no seu município. O que isso pode querer
dizer é que o founder de um novo espaço terá que trabalhar mais em cima do conceito de
coworking. Como 41% dos founders contaram pra gente através do Censo 2018, um dos
maiores desafios ao iniciar o negócio foi justamente essa introdução do formato de trabalho
para a comunidade local. Interesse sobre coworking por cidade.
Este gráfico representa o pico de interesse sobre coworking de acordo com as buscas
dentro do Coworking Brasil. A cidade com maior número de pessoas buscando espaços é
representada como 100. Se outra cidade for apontada como 50, isso indica metade do
interesse em relação a primeira colocada.”
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Fonte: Coworking Brasil(2018)

O Censo 2018 foi divulgado como um gráfico interativo onde o usuário pode acessar o
site e filtrar sua pesquisa por região. Desse modo, foi selecionada Curitiba como filtro. Os
resultados da pesquisa estão divididos entre os indicadores: Evolução, Perfil, Comunidade
e Maturidade.

Evolução

FONTE: Coworking Brasil (2018)
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Perfil

FONTE: Coworking Brasil (2018)
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Comunidade

FONTE: Coworking Brasil (2018)
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Maturidade

FONTE: Coworking Brasil (2018)

De acordo com o Censo 2018 criado pela Coworking Brasil, há um Mercado Potencial
de 23%. Esse número representa os “founders” do Brasil que disseram na pesquisa que
acreditam ter espaço insuficiente para a demanda. Desses 23%, podemos definir uma margem
de segurança de 50% pois também temos a informação que a mesma pesquisa aplicada para o
estado do Paraná em 2018, mostra uma demanda de apenas 9%. Ao comparar a média das
duas estatísticas, chega-se ao valor de 16% de Mercado Disponível. O Mercado Alvo da
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Coworking Batel é de 13,33% de market share sobre o valor do faturamento do estado de R$3
milhões, registrado em 2017. Espera-se um faturamento anual de R$400.000,00(quatrocentos
mil reais).

6. Análise da Concorrência

Os principais concorrentes são Nex e Orbit City Coworking, ambos localizados no
bairro Batel em Curitiba.
A proposta do Coworking Nex é "Mudar a relação das pessoas com o trabalho. Esse
é o nosso propósito. E sabemos que só é possível levá-lo adiante acreditando no poder de uma
comunidade forte, com constante troca de experiências, pontos de vista e filosofias. Como um
coworking, o que nos motiva todos os dias é criar um ambiente inspirador, onde as pessoas
possam desenvolver suas oportunidades de negócio ao mesmo tempo que encontram seu
propósito de vida. Somos parte de uma grande mudança e queremos mais. Mudar a relação
das pessoas com o trabalho é só o começo de tudo o que queremos para o mundo."(Nex,
2018) . Em termos de estrutura, o Nex conta com Estúdios privativos mobiliados, espaços
para eventos, áreas de convivência, estações de trabalho em área compartilhada, gestão de
escritório, salas de reunião, colaboração e coaching. Além disso conta com os serviços de
estacionamento, endereço fiscal, acesso 24 horas, bicicletário, segurança, recepção, internet
de alta velocidade e limpeza.
O ponto forte certamente é a estrutura completa em um ambiente moderno. Um ponto
fraco pode ser a grande quantidade de pessoas pois foi um dos primeiros espaços em Curitiba.
Há quem prefira um espaço menor com quantidade menor de pessoas. Outro ponto pode ser a
quantidade limitada de estacionamento pois não há estacionamento próximo disponível e os
estacionamentos existentes estão sempre lotados.
O outro concorrente denominado "Orbit City Coworking" traz a seguinte proposta: Os
"Os espaços são contemporâneos, amplos e equipados com o melhor do design para

escritórios. Conta ainda com uma estrutura inigualável composta por salas de reuniões,
estúdios, cozinha, sala-espelho para pesquisas, auditório, serviço de recepção, além de um
restaurante anexo para refeições casuais durante o expediente de trabalho.paços são
contemporâneos, amplos e equipados com o melhor do design para escritórios. Conta ainda
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com uma estrutura inigualável composta por salas de reuniões, estúdios, cozinha, sala-espelho
para pesquisas, auditório, serviço de recepção, além de um restaurante anexo para refeições
casuais durante o expediente de trabalho." (Orbit City 2018)
A estrutura física é composta por "OPEN SPACE - este espaço é compartilhado e
possui 38 posições individuais com ambiente climatizado e armários. Cada plataforma de
trabalho é equipada com fixação independente para maior conforto e privacidade dos
colaboradores. Todas as mesas possuem gaveteiro individual com chaves e as cadeiras contam
com sistema de nivelamento para ajustes de ergonomia. ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA - um
lugar para descontrair, falar sobre trabalho, projetos ou amenidades. Conta com uma cozinha
equipada, ambiente descontraído e contemporâneo, poltronas para relaxar, mesas e cadeiras
confortáveis. Possui duas cabines para telefonemas e videoconferências reservadas.
AUDITÓRIO - O auditório com lousa digital e projetor multimídia, acomoda até 25 pessoas
sentadas e todas as cadeiras possuem prancheta lateral retrátil. A lousa é 100% digital, possui
sistema operacional Windows e a iluminação pode ser direcionada em focos específicos. Esse
espaço ainda pode ser transformado em uma sala de treinamento com capacidade para até 14
pessoas. SALA-ESPELHO E SALA DE REUNIÕES - A sala-espelho foi projetada para
atender empresas e pessoas que desejam realizar pesquisas com seus consumidores. Através
de um espelho, o moderador pode observar os consumidores e suas reações, percepções e
experiências pessoais diante do produto/serviço. As três salas de reuniões acomodam 6, 7 e 9
pessoas sentadas em ambiente climatizado. " (Orbit City 2018)
O ponto forte desse Coworking é a localização, próximo de dois Shoppings e outro é a
facilidade de estacionamento. Um ponto fraco para alguns pode ser o tamanho enxuto,
limitando a diversidade de espaços. Outra fraqueza é o fato de ter um restaurante no mesmo
ambiente, tornando o ambiente muito informal, prejudicando a imagem de escritório inclusive
com o cheiro de comida em alguns horários.
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7. Oferta da Empresa

O Plano de Negócio proposto é de transformar um imóvel antes residencial em
comercial, mais especificamente um espaço de escritório compartilhado ou Coworking. O
imóvel selecionado para ser transformado num espaço de Coworking, localiza-se na Rua
Cacilda Becker, 02, Batel, Curitiba, Paraná. A metragem é de aproximadamente 20mx10m,
somando 200 metros por pavimento, totalizando 3 pavimentos ou 600 metros quadrados de
área construída no total. Além disso, há um espaço ao lado direito, para quem olha da rua, de
aproximadamente 150m² de estacionamento ou 12 vagas. Hoje existe uma casa no local do
estacionamento que será demolida para ser “transformada” em estacionamento. O padrão do
espaço é alto, devido ao Bairro de classe alta onde se encontra. Ver Anexos.

Análise Swot

Pontos Fortes

Pontos Fracos

Permite a socialização dos clientes

Falta de experiência dos gestores

Redução de custos em comparação a um

Falta de privacidade entre os clientes

escritório convencional

Imóvel residencial adaptado/reformado para

Profissionais de diversas áreas trocando

comercial e não construído sob medida

interagindo

Vagas de estacionamento limitadas no local

Localização privilegiada
Imóvel próprio
Ambiente moderno e aconchegante

Oportunidades

Ameaças
Concorrência de outros espaços Coworking

Troca de informações entre os clientes

no Bairro

Imóvel flexível a adaptações

Crise econômica

Flexibilidade nos tipos de serviços ofertados

Adaptação dos clientes para esse novo

Modelo de negócio recente no Brasil

ambiente de trabalho compartilhado
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8. Plano Operacional

O imóvel em questão será reformado e adaptado para um espaço de Coworking. Para a
adaptação do imóvel será utilizado o modelo de estrutura do Sebrae.
“ O espaço deve ser bem planejado, arquitetonicamente agradável e recomenda-se
evitar poluição visual, proporcionar boa iluminação e ventilação para que haja conforto tanto
para as pessoas que trabalham na empresa quanto para clientes.
A estrutura deverá ao mínimo contemplar uma recepção, um escritório, uma sala de
reuniões, e uma copa. recepção: cadeiras e/ou sofá; telefone; computador; impressora
multifuncional; armários para guardar documentos e materiais de escritório; mesa; cadeiras;
telefone; sala de reuniões, mesa; cadeiras; projetor multimídia; flipchart; pincéis atômicos,
Computador ou notebook, Copa: microondas; louças; talheres; copos; armário; máquina de
café expresso e similares; frigobar.
Pessoal - um escritório virtual precisa de profissionais que exerçam as funções de
administrador, secretária e motoboy / office boy. Para amenizar os custos iniciais com folha
de pagamento, convém optar pela contratação de uma equipe reduzida, capaz de atender a
demanda de serviços e que não fique ociosa. É possível começar com apenas três pessoas,
desde que os três profissionais reúnam as competências necessárias para tocar o
empreendimento: '''administrador''' - capacidade para lidar com imprevistos, reconhecer e
definir problemas, atuar preventivamente, ter raciocínio lógico, crítico e analítico, ter
conhecimento de gestão empresarial, habilidade de relacionamentos; habilidade para
negociar; pró-atividade; inteligência emocional para lidar com possíveis conflitos; disciplina.
secretária: cortesia e educação para com os clientes e colegas, disciplina, organização, boa
apresentação pessoal. Motoboy/Office boy: manter bom relacionamento interpessoal, manter
asseio pessoal, demonstrar flexibilidade, zelar pelo bom estado das encomendas transportadas,
agir com responsabilidade, agir com atenção, evidenciar ética. A capacitação de profissionais
deste ramo de negócio deve estar direcionada para o desenvolvimento das competências
citadas acima. Os níveis salariais básicos são definidos pelos sindicatos de cada região e
categoria, a partir daí o empresário deverá manter políticas que remunerem adequadamente os
empregados, considerando-se os níveis de competências pessoais. Recomenda-se a adoção de
uma política de retenção de pessoal, oferecendo incentivos e benefícios de natureza
financeiros ou outros. Assim, a empresa poderá diminuir os níveis de rotatividade e obter
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vantagens como a criação de vínculo entre funcionários e clientes e ainda a diminuição de
custos com: recrutamento e seleção, treinamento de novos funcionários, custos com
demissões.
Equipamentos - Para estruturar a empresa serão necessários os seguintes
equipamentos: recepção; uma mesa; três cadeiras; - um telefone; um computador; uma
impressora multifuncional; três armários. Escritório: uma mesa; três cadeiras; um telefone.
Sala de Reuniões: uma mesa; seis cadeiras; um computador; um flipchart. Copa: Um
microondas; louças variadas; um jogo de talheres; 12 copos; dois armários; uma máquina de
café expresso; um frigobar. Além dos equipamentos mencionados acima, o empreendedor
deve considerar a necessidade de instalação de aparelhos de ar condicionado. O mercado de
usados pode ser interessante para quem está começando. Porém, alguns cuidados devem ser
tomados ao comprar máquinas e equipamentos usados: dar preferência a equipamentos que
estejam em uso; pedir a um especialista para avaliar as condições do equipamento antes de
compra-lo; solicitar toda a documentação técnica do equipamento que estiver comprando
como os manuais de operação e manutenção; os móveis tem que ter aspecto de novos. O
empresário deve avaliar se existe necessidade de instalação de sistema de alarmes, instalação
de câmeras, bem como a contratação de seguro para os equipamentos, considerando os riscos
pertinentes à região ou local em que a empresa está instalada.
Tecnologia - Os Escritórios Virtuais precisam contar com uma central de internet de
banda larga que permita a conexão de várias máquinas a uma rede sem fio e segura. Além
disso, precisam de uma central de PABX (Private Automatic Branch Exchange) que permite a
utilização de várias linhas e ramais telefônicos e um Sistema do tipo VOIP que possibilita a
transferência de chamadas a baixo custo. Registro de empresas (caso o cliente opte pelo
endereço fiscal); Recepção; Sala de reunião equipada; Atendimento telefônico personalizado;
Número telefônico exclusivo; Áudio conferência; Identificador de chamadas, transferência de
chamadas, correio de voz, ramal; Secretaria eletrônica personalizada; Suporte Administrativo;
Secretariado; Digitação, impressões, digitalização, cópias; Recebimento de e-mail,
correspondências, recados, reservas, agendamentos. Serviço de Entrega (Motoboy ou similar).
Organização do Processo Produtivo - O negócio se realiza quando Escritório Virtual
estabelece contato com possíveis clientes ou o cliente procura o Escritório Virtual para
conhecer os serviços e benefícios oferecidos. O responsável entende a necessidade do cliente
e apresenta as alternativas de pacotes de serviços que se adequam melhor ao perfil do cliente.
Assinatura de contrato: O cliente opta por um dos pacotes e assina um contrato com a
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empresa, a maioria das empresas trabalha com contratos de um ano. Acompanhamento do
cliente: durante todo o contrato o Escritório Virtual permanece em contato com o cliente,
transferindo chamadas anotando recados e etc. Pós-Venda: O contato com o cliente durante a
vigência do contrato permite a manutenção do relacionamento e a aferição do grau de
satisfação dos clientes e o oferecimento de novas soluções customizadas e/ou a reformulação
de processos organizacionais. Automação Do Negócio: Para gerenciar a comunicação entre
empresa e cliente existem softwares específicos. É muito importante que a empresa tenha
controle das mensagens e recados enviados e recebidos pelo cliente, um software permite
maior rigidez deste controle. Além disso, os escritórios virtuais utilizam tecnologias como o
sistema VOIP que permite a transferência de ligações para telefones fixos e móveis com mais
agilidade e menor custo. Na administração: A gestão do negócio pode ser automatizada.
Existem vários softwares no mercado que possibilitam a automação da gestão de empresas.
Entretanto, o mais indicado é que o empresário invista em softwares específicos para o ramo
de negócio da empresa para permitir a gestão eficiente do negócio. Dentre os benefícios que
um software de gestão pode oferecer, pode-se citar alguns: Controle de clientes com
gerenciamento de relacionamento CRM (Customer Relationship Manager); envio de e-mail
direto e personalizado para comunicação com os clientes; contas a pagar; controle de
despesas; contas a receber; contratos para cobrança mensal; controle bancário (taxas, tarifas,
cheques já compensados, etc) e fluxo de caixa.
Numa rápida pesquisa na internet é possível identificar fornecedores em sua cidade,
basta procurar pelas palavras chave: Sistema ERP (Enterprise Resource Planning), sistema de
gestão, sistema de gerenciamento empresarial etc. Canais de Distribuição: o principal canal de
distribuição de um escritório virtual é de venda direta, no qual o cliente faz o contato por
telefone, internet ou pessoalmente solicitando os serviços da empresa. Este termo não é muito
utilizado para empresas comerciais e industriais, o canal de distribuição é a forma como os
produtos chegam aos clientes, como não se trata de uma empresa comercial, pode-se entender
como canal de distribuição a forma como o escritório virtual presta serviço para seus clientes,
ou seja neste caso será presencialmente, uma vez que o objetivo deste negócio é justamente
oferecer aos clientes uma estrutura física para desenvolvimento de seus negócios.
Independentemente do canal adotado, o sucesso de um negócio depende, principalmente, da
capacidade de percepção de oportunidade do empreendedor e da sua agilidade para adaptar
seus canais de distribuição, aproveitando tendências e criando novas formas de fazer sua
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empresa ser conhecida por seus clientes.” (Acesso a 19.11.2018). Nenhuma tecnologia será
própria, será ora licenciada ou livre.

9. Plano Financeiro

“ Investimento - o valor total a ser investido depende de um conjunto de decisões que
precedem a instalação do negócio, como por exemplo: Avaliar todas as modificações
necessárias que deverão ser realizadas no local para o funcionamento do negócio; * Avaliar o
custo benefício de comprar móveis e equipamentos usados; * Avaliar as despesas usuais
necessárias ao funcionamento do negócio - o perfil dos clientes será determinante no impacto
desse montante financeiro, melhores funcionários, locais, e estrutura são diretamente
proporcionais ao custo; Os resultados das decisões referentes a estes itens surgirão com a
elaboração do plano de negócios. Etapa fundamental para quem deseja empreender de forma
consciente. Considerando um Escritório Virtual instalado numa área aproximada de 60m², é
necessário um investimento inicial estimado em R$ 84.200,00 (oitenta e quatro mil e duzentos
reais) a ser alocado majoritariamente nos seguintes itens: * Reforma do local: R$ 40.000,00 *
Móveis e materiais de escritório: R$ 15.200,00 * Equipamentos e Máquinas: R$ 15.000,00; *
Sistemas de Automação: R$ 1.500,00 * Capital de giro: R$ 13.000,00.”
Diante da estimativa acima e adaptando para a realidade do negócio, a estimativa de
investimento inicial para o imóvel da Coworking Batel, de 600 metros quadrados, será de
R$500.000,00(quinhentos mil reais). O valor detalhado segue da seguinte forma. Reforma:
R$150.000,00(cento e cinquenta mil reais), Móveis: R$150.000,00(cento e cinquenta mil
reais), Equipamentos e Máquinas: R$50.000,00(cinquenta mil reais), Sistemas de Automação:
R$ 3.000,00(três mil reais), Diversos: R$30.000,00(trinta mil reais), Capital de giro:
R$117.000,00(cento e dezessete mil reais).
O Capital de Giro pode ser sinteticamente entendido como o valor suficiente para
pagamento de despesas, custos, dívidas e fornecedores sem que haja necessidade de
recebimento dos clientes para que esses compromissos sejam pagos, ou seja é um valor que a
empresa tem em mãos que garante seu funcionamento e pagamento em dia de suas obrigações
sem a necessidade de ter recebido de seus clientes. Capital de giro é o montante de recursos
financeiros que a empresa precisa manter para garantir fluidez dos ciclos de caixa. O capital
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de giro funciona com uma quantia imobilizada no caixa (inclusive banco) da empresa para
suportar as oscilações de caixa. O capital de giro é regulado pelos prazos praticados pela
empresa, são eles: prazos médios de pagamento de fornecedores (PMF); prazos médios de
estocagem (PME) e prazos médios concedidos a clientes (PMCC). Quanto maior o prazo
concedido aos clientes e quanto maior o prazo de estocagem, maior será sua necessidade de
capital de giro. Portanto, manter estoques mínimos regulados (embora não seja tão importante
para esse tipo de negócio) e saber o limite de prazo a conceder ao cliente pode melhorar muito
a necessidade de dinheiro em caixa. Se o prazo médio recebido dos fornecedores de matériaprima, mão-de-obra, aluguel, impostos e outros forem maiores que os prazos médios de
estocagem somada ao prazo médio concedido ao cliente para pagamento dos produtos, a
necessidade de capital de giro será positiva, ou seja, é necessária a manutenção de dinheiro
disponível para suportar as oscilações de caixa. Neste caso um aumento de recebimentos de
Serviços implica também em um aumento de encaixe em capital de giro. Para tanto, o lucro
apurado da empresa deve ser ao menos parcialmente reservado para complementar esta
necessidade do caixa. Se ocorrer o contrário, ou seja, os prazos recebidos dos fornecedores
forem maiores que os prazos médios de estocagem e os prazos concedidos aos clientes para
pagamento, a necessidade de capital de giro é negativa. Neste caso, deve-se atentar para
quanto do dinheiro disponível em caixa é necessário para honrar compromissos de
pagamentos futuros (fornecedores, impostos). Portanto, retiradas e imobilizações excessivas
poderão fazer com que a empresa venha a ter problemas com seus pagamentos futuros. Um
fluxo de caixa, com previsão de saldos futuros de caixa deve ser implantado na empresa para
a gestão competente da necessidade de capital de giro. Só assim as variações dos serviços e
nos prazos praticados no mercado poderão ser geridas com precisão. Um Escritório Virtual
requer um montante de capital de giro que pode ser considerado alto, entre 25 e 30% do
investimento inicial. A estratégia a ser utilizada para atrair clientes será fundamental para o
alcance do ponto de equilíbrio entre receita e despesa.
Custos - Os custos indicam as despesas (gastos) de um negócio. Podem ser fixos, que
independem do faturamento, ou seja, aluguel, salários, honorários contábeis, água, energia,
telefone, internet. Ou podem ser variáveis, que estão relacionados à quantidade de serviço
prestado no mês, como por exemplo: impostos. A escolha dos fornecedores é importante, por
isso é fundamental que se faça uma boa pesquisa para selecionar os melhores preços e a
melhor qualidade. Podem ser tomadas algumas providências que ajudem a diminuir o valor
das despesas fixas, como por exemplo: - Optar por locais em que o aluguel tenha um preço
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menor, desde que não prejudique a competitividade ou acesso do cliente e dos clientes dos
clientes, e que tenha uma boa relação custo/benefício; Optar por planos de telefone com
custos mais baixos; Evitar gastos e despesas desnecessários; Manter uma equipe de pessoal
enxuta; E outras ações de acordo com a realidade de cada empreendimento. As despesas e
custos para manter Escritório Virtual são ser estimados e variam conforme estratégia,
localização, perfil e custo de vida da cidade, ainda sim segue uma estimativa dos itens a
seguir: Salários, e encargos: R$ 9.200,00, Tributos, impostos, contribuições e taxas: R$
1.665,00, Aluguel, taxa de condomínio, segurança: R$ 2.500,00, Energia, telefone e acesso a
internet: R$ 490,00, Produtos para higiene e limpeza: R$ 150,00, Recursos para manutenções
e correções: R$ 150,00, Assessoria Contábil: R$ 950,00 Propaganda e publicidade da
empresa: R$ 1.000,00. É essencial que se faça uma análise criteriosa de todas as despesas,
buscando formas de minimizá-las sem prejudicar a qualidade dos serviços e produtos
oferecidos pelo Escritório Virtual.” (Acesso a 19.11.2018)
O cálculo dos custos ajustado para a realidade do Coworking Batel, conclui-se da
seguinte forma. Os salários e encargos permanecem os mesmos. Tributos, impostos,
contribuições e taxas: R$1.000,00(mil reais). O valor do Aluguel é zero pois o imóvel é
próprio, condomínio também não se aplica a casa de rua, portanto nesse quesito tem-se apenas
o gasto com segurança no valor de R$500,00(quinhentos reais). Energia, telefone e acesso a
internet: R$ 1.500,00(mil e quinhentos reais), Publicidade e propaganda:R$3.000,00(três mil
reais). Os demais custos e despesas permanecem os mesmos do modelo acima. A fonte de
recursos será capital próprio.
Faturamento
Considera-se que, para o imóvel da Coworking Batel, com uma área operacional de
400 metros, a capacidade máxima de pessoas nas estações de trabalho é de 100 pessoas
simultaneamente. Além disso, existe outros espaços, como por exemplo, salas de reunião.
O valor dos pacotes é individual. Há outros serviços adicionais disponíveis dentro do
Coworking, como por exemplo, impressão, locação de sala de reunião, etc.

Fonte: Elaboração do autor (2018).
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Fluxo de Caixa
No fluxo de caixa, consideramos o cenário real de um espaço de Coworking,
partindo de um cenário pessimista nos primeiros meses até chegar a aproximadamente
90% de capacidade ocupada, ou 91 pessoas. Vale ressaltar que outra forma de
remuneração é o pacote ‘Viajante', onde a pessoa não frequenta o estabelecimento,
utiliza apenas os serviços de gestão de correspondência, armário e endereço fiscal. O
cenário baseou-se na pesquisa realizada pela Coworking Brasil denominada “Censo
2018”.
Investimento Inicial

R$

Instalação / Mobiliário / Equipamentos

383.000,00

Capital de Giro (soma dos meses antes do
Ponto de Equilíbrio)
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Material escritório
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Fonte: Planilha de CWK Coworking, adaptada para Coworking Batel. Adaptação do autor
(2018). Nota: Planilha de Fluxo de Caixa completa para 36 meses em anexo.

10. Análise de Viabilidade

O Payback do projeto é de aproximadamente dois anos ou 27 meses. O VPL é de
R$22.278,27. A Taxa Mínima de Atratividade é de 6%a.a., baseada no valor médio de
locação de imóveis praticada em Curitiba nos últimos 12 meses. A TIR é de 16%. Diante dos
indicadores de viabilidade mencionados, conclui-se que o projeto é viável.

Planos

Contratos

Faturamento mensal

Anual

R$450

62

R$27.900

Mensal

R$600

29

R$17.400

Viajante

R$160

30

R$4.800

R$50,00

5

R$250

Diária
Total

Fonte: Elaboração da autor (2018).

R$50.350
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Planos

Contratos

Faturamento mensal pessimista

Anual

R$450

37,2

R$16.740

Mensal

R$600

17,4

R$10.440

Viajante

R$160

18

R$2.880

R$50,00

3

R$150

0

R$30.210

Diária
Total

Fonte: Elaboração da autor (2018).

Lucro Ano

1

R$120.933,00

Lucro Ano

2

R$312.155,00

Lucro Ano

3

R$255.000,00

VPL

R$22.278,27

Fonte: Elaboração da autor (2018).

Período

Fluxo de caixa

Investimento Inicial

-500000

Ano 1

R$120.933,00

Ano 2

R$312.155,00

Ano 3

R$255.000,00

TIR

16%

Fonte: Elaboração da autor (2018).

TMA - Preço médio de locação de imóveis nos últimos 12 meses em Curitiba(+6,42%).
Período analisado foi de Agosto de 2017 a Agosto de 2018. Índice FipeZap (2018).
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11. Conclusão

O Plano de Negócio apresentado teve como principal objetivo viabilizar um negócio
dentro de um imóvel residencial. O que antes era apenas uma despesa para o proprietário foi
transformado em um imóvel gerador de riqueza. O mercado de Coworking em Curitiba está
bem servido como mostram as pesquisas. De qualquer forma, o mercado cresce a cada ano e
ainda existe uma fatia a ser explorada. A grande vantagem desse negócio é a localização do
imóvel no melhor bairro da cidade. Os recursos foram próprios e destinados apenas para a
reforma do imóvel pois o imóvel em si é próprio, outra grande vantagem.
Os cenários apresentados mostraram uma projeção financeira otimista e outra
pessimista, para melhor análise dos diferentes cenários. Mesmo no cenário pessimista, o
negócio ainda tornou-se atrativo quando comparado com a TMA proposta, 6% contra TIR de
16% e VPL positivo. Outro indicador interessante foi o Payback de dois anos
aproximadamente, um valor razoável considerando a crise econômica em que o país se
encontra. Por tanto recomenda-se ao proprietário ou qualquer investidor interessado, investir,
pois o negócio é economicamente viável.
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13. Anexos
Mapa de localização

Fachada do imóvel
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Fluxo de Caixa
Mês 1-12

Mês 13-24
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Mês 27-36

