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À Carla, sempre. Aos meus filhos Rodrigo e Maria. Aos meus
pais e irmão. Aos parceiros por terem acreditado. A todos os
que me querem bem e que gostam de mim. Ao meu grande
amigo Carlos Gonçalves, sem ele nada disto sería possível. A
minha gratidão incondicional. Obrigado.

José Gabriel Quaresma

À Teresa, aos meus filhos Gonçalo, Francisca e Rodrigo. Aos
meus Pais, Irmãos e Tios.
Às minhas colegas do Avila Business Centers, ao Zé Gabriel e
parceiros que ousaram acreditar neste projecto.

Carlos Gonçalves
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A partir deste momento, está perante um livro diferente.
4ÍP EPJT GBUPSFT EJGFSFODJBEPSFT RVF P Out Of The Office lhe
apresenta. É um livro criativo, inovador, empreendedor. Pre
UFOEFTFSVNBHSBEÈWFMNPNFOUPQBSBRVFNPMÐ&MFQSFUFOEF
ser mais uma ferramenta para quem já conhece e para quem
nunca tomou contacto com as temáticas nele abordadas.
O primeiro fator diferenciador: é o primeiro livro em todo o
mundo que, após pesquisa desenvolvida, junta as peças princi
pais de um gigantesco puzzle, no domínio do trabalho, da flexi
bilidade e da mobilidade.
Aqui vai encontrar histórias, na primeira pessoa, definições e
casos de estudo, informação surpreendente que existia disper
sa por artigos, textos, opiniões, blogs, websites, canais de 57,
sobre escritórios virtuais, teletrabalho, espaços de coworking,
“escritórios do futuro” e tecnologia.
Após pesquisa aprofundada, selecionámos a informação mais
reveladora, mais interessante, mais original, mais apelativa e
começámos a montar o puzzle. Como todos estes conceitos,
padrões e formas de trabalho, se influenciam, se potenciam e
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funcionam, de forma integrada, estruturada. É esse o primeiro
fator diferenciador deste Out Of The Office.
7JWFNPT VNB QFSNBOFOUF SFWPMVÎÍP  OP DBNQP UFDOPMØHJDP F
nos novos conceitos de organização e otimização de espaços de
USBCBMIP/BGPSNBDPNPTFUSBCBMIB
1SFUFOEFTFVNBBCPSEBHFNPSJHJOBM EJGFSFODJBEPSB OBGPSNB
como se retrata a fusão destes modelos de trabalho.
O livro está por isso dividido em cinco capítulos, que se dedi
cam a criar no leitor uma visão sem ruído, apelando ao perfeito
enquadramento com as novas realidades, os novos espaços, e
com a forma como se ligam, abrindo oportunidades para os ge
nuínos empreendedores dos novos tempos.
É através desse conhecimento fundado, que alavancam os seus
projetos com o desenvolvimento da tecnologia, que torna real
a democratização da mobilidade, cada vez mais determinante,
em função da portabilidade.
&TUB PCSB DPMIFV P FTQÓSJUP EFTUF BENJSÈWFM NVOEP OPWP F
BQSFTFOUBTFDPNPTFOEPNBJTVNBGFSSBNFOUB EFWBOHVBSEB
6NBGFSSBNFOUBRVFQSFUFOEFTFSÞUJMËRVFMFTRVFDPNFÎBN
um negócio e que seja interessante para os empreendedores
que apostam nesta indústria, ela mesma parte integrante de
um universo interminável, e que seja um momento de conhe
cimento puro, para aqueles que não estão identificados com a
temática dos “escritórios do futuro” e dos novos modelos de
USBCBMIP6NMJWSPRVFMFWBOUBQPOUBTEFWÏVTFRVFFTQFSBTFS
um contributo nesta viagem de oportunidades.
A amplitude destes conceitos é quase infinita e alcança pratica
mente todas as profissões e um elevado número de modelos de
negócio. É por isso interessante escutar também quem na verda
de utiliza estes serviços, trabalha com estas ferramentas e de
senvolve estas ideias. Falamos também de centros de negócios.
4ÍPUFTUFNVOIPT EFQSPGJTTJPOBJTFYQFSJFOUFT RVFWBMJEBNPT
conceitos.
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5FOUÈNPT JS VN QBTTP Ë GSFOUF F EFTWFOEÈNPT RVBM P DBNJ
nho que os escritórios virtuais trilham agora, lado a lado com a
marcha da permanente revolução tecnológica. O escritório não
é mais a bagageira do carro de um delegado de vendas. O escri
tório, hoje, é onde ele entender e já nem sequer está obrigado a
ficar entre as quatro paredes de uma casa.
Agora, qualquer pessoa tem disponível a mobilidade que lhe
permite ter a sua própria agenda. Por isso falamos também so
bre o trabalho remoto ou o teletrabalho.
A ideia de que qualquer espaço de trabalho fora do espaço tra
dicional, no qual se produz e se cria como se nesse espaço se
estivesse, nunca fez tanto sentido, para milhões de pessoas,
em todo o mundo.
A solução coworking já está envolvida nas estratégias profissio
OBJT&MBÏNBJTRVFVNBiCPMIBwEBNPEFSOJEBEF FMBÏVNB
alternativa real.
Mergulhámos nos diferentes espaços de trabalho, no seu de
TFOWPMWJNFOUP 7BNPT NPTUSBS DPODFJUPT EJGFSFODJBEPSFT  UP
dos unidos por um vetor: o trabalho.
"EBQUBÎÜFT FTUSBUÏHJDBT PV BWBOÎPT JOUFMJHFOUFT  " SFTQPTUB
é… ambos!
/FTUFTiOJOIPTQSPGJTTJPOBJTwBCVOEBNBTTBDSJBUJWB QFTTPBT
empreendedoras, nómadas da era digital. Profissionais e em
presas, grandes ou pequenas, que valorizam o networking, a
partilha de ideias e espírito de comunidade e colaboração.
A regra é estabelecer ligações, conexões entre culturas, de
sign, arquitetura e funcionalidade.
O segundo fator diferenciador deste Out Of The Office: o leitor
será surpreendido ao longo da leitura deste livro e vai interagir
com ele de forma permanente.
"BQMJDBÎÍPRVFMIFÏPGFSFDJEBDPNPMJWSPQFSNJUFMIFQBTTBS
do papel para o ecrã do computador, do smartphone ou do ta
blet as histórias ou os conteúdos que está a ler.
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Ao longo do livro existem histórias e subcapítulos que estão as
TJOBMBEPTDPNVNTÓNCPMP4FNQSFRVFWJSFTTFTÓNCPMP QPEF
ler o texto em questão e, imediatamente, ver e ouvir essa his
tória em realidade aumentada através de videos ou conteúdos
%#BTUBQBSBJTTPBQPOUBSBDÉNBSBEPTFVEJTQPTJUJWP DPNF
çando pela própria capa...
O Out Of The Office é um livro sem fim.
%FQPJTEFDPMPDBEPOBFTUBOUF BQØTUFSTJEPMJEP DPOUJOVBSÈB
receber informações, na sua aplicação, sobre as novas histó
rias do livro, adicionadas pelos autores.
Imagine que uma marca cria um novo espaço de trabalho, ou
desenvolve uma nova ferramenta tecnológica. Os autores vão
OPUJGJDÈMPBUSBWÏTEBBQMJDBÎÍPNØWFMFEFTFHVJEBQPEFSÈJOUF
ragir novamente com o livro, visualizando os novos conteúdos.
%FQPJTEBMFJUVSBEP Out Of The Office, nunca irá perder de vista
as inovações e o desenvolvimento que esta indústria tem para
apresentar. É, de facto, um livro sem fim.
/ÍPFYJTUF QPSQBSUFEPTBVUPSFT BQSFUFOTÍPEFEFGJOJSPNFMIPS
NPEFMPPVJNQPSPNPEFMPJEFBM BUÏQPSRVFFMFOÍPFYJTUF7ÈSJPT
NPEFMPTEFUSBCBMIPBEBQUBNTFFDPNQMFNFOUBNTF EFBDPSEP
com o desenvolvimento das organizações, de acordo com o estado
de espírito dos seus colaboradores e, sobretudo, da vontade de
partilhar. As soluções para as crises e para os problemas existem.
"OUFT EF FOUSBSNPT OP QSJNFJSP DBQÓUVMP  SFTUB EJ[FSMIF RVF
FTUFMJWSPPMIBQBSBPTUFNBT USBUBPT QFSTPOJGJDBPToFJTTP
é um desafio único.
7JWFNPTBNVEBOÎBEPQBSBEJHNB ËFTDBMBHMPCBM
#FNWJOEPBPUBMBENJSÈWFMNVOEPOPWP
É dele que nasce este livro.
OS AUT ORES:
José Gabriel Quaresma
Carlos Gonçalves
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13&'«$*0
“A organização é a mensagem”
Ao longo dos últimos 25 anos da minha vida profissional traba
MIFJ FN FNQSFTBT F FTQBÎPT NVJUP EJGFSFOUFT /PT FYUSFNPT
TJUVBTF VNB FNQSFTB EF HSBOEFT EJNFOTÜFT NBJT EF 
trabalhadores) em que todos os middle e top managers esta
vam instalados em gabinetes fechados, frequentemente com
EJSFJUPBBTTJTUFOUFT TFDSFUÈSJBT RVFPSHBOJ[BWBNBBHFOEBF
filtravam o acesso ao gabinete; do outro lado, a delegação re
gional de uma empresa de média dimensão. Toda a gente par
tilhava um open space e não havia secretárias.
/BQSJNFJSBFNQSFTB EPNJOBWBNWBMPSFTDPNPBJEBEF BEF
limitação “territorial” das funções, o “exército”, ou seja, o nú
mero de pessoas que estavam sob a alçada de cada manager,
a hierarquia...
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/B TFHVOEB FNQSFTB EPNJOBWBN WBMPSFT DPNP DSJBUJWJEBEF 
inovação, talento individual e espírito de equipa, entreajuda,
competição...
A primeira empresa era historicamente deficitária e operacio
nalmente pesada; a segunda era historicamente lucrativa e
operacionalmente ágil.
Passei por várias outras empresas, onde a norma dominante
era o open space. Mas, ainda assim, esse open space era or
ganizado em função da história e dos hábitos da empresa e,
QPSUBOUP RVBTFJNVUÈWFM&FSBUBNCÏNNVJUPEFQFOEFOUFEB
tecnologia disponível na altura da fundação de cada empresa, o
que significa que, apesar das atualizações tecnológicas, o fluxo
de trabalho interno mantinha hábitos anteriores e padrões de
organização do estádio tecnológico anterior.
Trabalho na área dos media, onde a evolução tecnológica tem
sido galopante nas últimas duas décadas e onde há um cons
tante choque ente o old media e os new media, em que os pro
tagonistas do antigo reagem de forma ativa ou passiva aos pro
tagonistas do novo.
Os media, seja numa estação de televisão, numa sala de produ
ção, num jornal, ou numa estação de rádio, têm sido constante
FQSPHSFTTJWBNFOUFEFTBGJBEPTBSFOPWBSTFUFDOPMPHJDBNFOUF 
mas, acima de tudo, a procurar o público, porque as pessoas
NVEBSBNPTTFVTQBESÜFTEFDPOTVNP& CBTJDBNFOUF NVEB
SBNiEFMVHBSw"HPSB FTUÍPFNUPEBBQBSUF&OBTFNQSFTBT
de media PTQSPEVUPSFTEFDPOUFÞEPTNBOUÐNTFOPNFTNP
TÓUJP&ÏQBSBNJNDMBSPRVF TFPQBESÍPEFDPOTVNPTFBMUF
rou, é inevitável e desejável que o padrão de produção também
se modifique. Todas as mudanças que tenho procurado intro
EV[JS OPT NPEFMPT EF PSHBOJ[BÎÍP EP USBCBMIP EFGSPOUBNTF
inevitavelmente com a inércia das pessoas, das rotinas e da
tecnologia “anterior”: da mesma maneira que em muitos locais
de trabalho os computadores começaram por ser usados como
meras máquinas de escrever eletrónicas...
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Para alterar os padrões de trabalho é inevitável alterar as ro
tinas internas das empresas, incomodar os hábitos dos seus
profissionais, criar novos fluxos de produção...
/P DBTP EPT media  POEF B SFTJTUÐODJB JOUFSOB Ë NVEBOÎB Ï
muito acentuada, diversas empresas de referência concluíram
o mesmo: o /FX:PSL5JNFT decidiu construir uma nova sede
para organizar o agora fluxo multimedia da sua produção jor
nalística e acomodar, de forma eficiente e visível para todos, as
novas profissões de produtor multimedia GPUPWJEFPSFQØSUFS 
moderador de comunidades, etc.
/P DBTP EP 5IF %BJMZ 5FMFHSBQI, a reorganização da redação
passou por uma nova distribuição física dos jornalistas e foi
criado o hub, uma organização em estrela que converge para
uma mesa de reuniões que é, acima de tudo, uma mesa de
decisão editorial, e que permite que cada editor desenvolva e
propague as suas tarefas ao longo de cada “raio” da estrela,
culminando nos gabinetes de edição multimedia que se encon
tram na extremidade de cada “raio”.
Os que entenderam verdadeiramente os pensamentos de Mar
TIBMM .D-VIBO TBCFN P RVF FMF RVFSJB EJ[FS DPN i0 NFJP Ï B
NFOTBHFNw0TRVFOÍPFOUFOEFSBNMJNJUBSBNTFBDSJUJDBSB
ideia, confundindo, de forma ligeira, “forma” com “conteúdo”.
/BWFSEBEF FQPSEJGÓDJMEFBDFJUBSRVFTFKB .D-VIBOEFGFOEJB
que as sociedades sempre se definiram mais pela forma como
comunicavam do que pelo conteúdo das mensagens. A nossa era
EJHJUBM VCÓRVB FNRVFDFTTPVPUFNQPFPFTQBÎP EÈMIFJNFO
sa razão. Mas para as estruturas de produção, seja numa fábrica
têxtil, num escritório de advogados ou numa empresa de media,
é impossível refazer os modelos de trabalho e aproveitar todo o
potencial da tecnologia disponível sem alterar a disposição física
EBTQFTTPBT& FNNVJUPTDBTPTUBNCÏN BEFRVBSBTTVBTUBSF
GBTËUFDOPMPHJBEJTQPOÓWFM1BSBRVFNHFSFQFTTPBTFQSPDFTTPT
de mudança, a organização é a mensagem: a forma como os tra
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balhadores estão organizados, como se distribuem pelo espaço
EJTQPOÓWFM RVBOEPBTFNQSFTBTUÐNFTQBÎPTEFUSBCBMIPGÓTJDPT 
claro!) e como interagem uns com os outros nos diferentes es
tádios de produção é mais determinante do que tudo o resto. É
disso que nos fala esta obra: da necessidade de revermos, cada
empresa e cada um de nós, a nossa relação com o trabalho.
7JWFNPTVNUFNQPFNRVFiFTUBSBRVJwQPEFTFSNBJTMPOHFEP
RVFiFTUBSBMJw&FTUBRVFCSBEBTGSPOUFJSBTHFPHSÈGJDBDPNFÎB
na nossa profissão.
José Alberto de Carvalho, março de 2013

ª57*
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Tenho em mim todos os sonhos do mundo
Fernando Pessoa

É divertido fazer o impossível
8BMU%JTOFZ
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0650'5)&0''*$&
&4$3*5»3*047*356"*4
tttttt"-&*%&.631):

O ser humano é confrontado ao longo da vida
com inúmeros desafios de carácter pessoal e
profissional. Para todos os desafios ele tem que
se preparar. O risco e as expetativas conduzem
então o processo, quando chega o momento
de pensar, planificar e de tomar decisões. Co
meçar uma empresa ou iniciar um negócio do
ponto zero é um desses desafios que surgem,
normalmente, pelas necessidades que o mo
mento impõe. Mas, seja qual for o motivo que
esteja inerente ao início de um desafio, quan
do ele se inicia, o prazer de criar e desenvolver
esse projeto permite definir o caminho até atin
gir o objetivo proposto. O desafio é aquilo que
um empreendedor mais deseja.
'PJJTTPRVFBDPOUFDFVDPN1BVMP.BSJB&N
  UFSNJOPV P DVSTP EF %JSFJUP F  EF SF
pente, sem qualquer tipo de apoio, estava no
mercado de trabalho e estava perante o seu
primeiro desafio profissional. Trabalhar por
conta própria ou exercer a profissão num es
critório de advogados, era a equação a que
tinha de dar resposta.
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"TFHVOEBPQÎÍPHBSBOUJBMIFFTUBCJMJEBEFGJOBODFJSBFNJOÓDJP
de carreira e enquadramento num ambiente de trabalho tradi
cional. Mas Paulo Maria receava ser, mais cedo ou mais tarde,
escravo do escritório.
"MHVOT DPMFHBT BEWPHBEPT OP BUJWP RVFJYBWBNTF JNFOTP EB
carga horária a que estavam sujeitos e do tempo que passavam
no escritório, e juntavam a isso o facto de serem mal remu
nerados, diz Paulo Maria, treze anos depois de ter tomado a
decisão que diz ter sido a mais correta, a de trabalhar sozinho,
como profissional liberal.
Mas não foi fácil o início do processo, antes pelo contrário, não
podia ter começado da pior forma. Paulo Maria teve o primeiro
contacto com a primeira lei real, a globalmente famosa i-FJEF
Murphy”. Qualquer coisa que pode correr mal vai correr mal.
Quando optou por trabalhar por sua conta e risco, ele sabia que
tinha um handicapJNFEJBUPQBSBVMUSBQBTTBS'BMUBWBMIFVNB
estrutura com clientes pertencentes ao seu escritório, sim
plesmente, porque ele não tinha escritório. Eu parti do zero.
Foi essa a minha escolha, sublinha.
0BOUJHPBMVOPEF%JSFJUP OBBMUVSBBEWPHBEPFTUBHJÈSJP OVODB
tinha ouvido falar em “escritórios virtuais”, até porque a histó
SJBFBUSBEJÎÍPEP%JSFJUPEJ[FNRVFPRVFÏOPSNBMÏBTQFT
TPBT GPSNBSFNTF  NPOUBSFN P TFV FTDSJUØSJP F  BPT QPVDPT 
criarem a sua carteira de clientes. O trabalho é desenvolvido
nesse espaço físico, o escritório. Eu não tinha condições para
arrendar um espaço muito grande e muito menos bem localizado, por isso optei por começar a trabalhar num espaço cedido por um colega advogado, numa sala disponibilizada para
guardar os meus processos, os meus códigos, onde recebia os
meus clientesoSFDPSEB
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tttttt A LEI DE MURPHY

Paulo Maria optou por trabalhar sozinho, mas começou a ati
vidade num escritório tradicional e partilhado, e isso era, para
FMF VNDPOUSBTFOTPEra eu que tinha que fazer tudo, despachar correspondência, atender os telefones, atender os clientes, a única coisa que não era feita por mim era a limpeza do
chão oEJ[BSJS"TJUVBÎÍPEVSPVTFUFBOPT DPNUPEPTPTJODPO
venientes que se possa imaginar. O escritório ficava longe de
-JTCPB BEFNPSBOPTDPSSFJPTFBRVBOUJEBEFEFQFTTPBT OBT
filas, para serem atendidas impedia o normal andamento dos
processos, que, nessa altura, eram tratados apenas em papel,
não existiam as possibilidades informáticas, como o email, na
BUJWJEBEFKVEJDJBM*TTPJNQMJDBWBJSËMPKBUJSBSGPUPDØQJBT QBSB
poupar no toner da impressora, e é apenas um exemplo. Tinha
que ser tudo muito bem gerido, para que as despesas não fos
sem maiores que as receitas, o que no início de uma atividade é
extremamente complicado.
/PGVOEP BTJUVBÎÍPQSPGJTTJPOBMEF1BVMP.BSJBBQFOBTSFTVM
tava porque o volume de negócios não era significativo e porque
BQFTTPBRVFMIFEJTQPOJCJMJ[PVBTBMBDPCSBWBMIFWBMPSFTRVB
TFTJNCØMJDPT&TUBNPTBGBMBSEFDVTUPTEFÈHVB EFMV[FEF
telefones, não era propriamente o arrendamento da sala que
MIFFSBDPCSBEP TFOÍP FSBJNQSBUJDÈWFM4ØBTTJNÏRVF1BV
lo Maria conseguia gerir a sua atividade profissional, pelo que
facilmente se percebem as dificuldades que teve de enfrentar
nesses primeiros anos na advocacia.
Mas a lei inventada pelo major Murphy, com que o jovem advo
HBEPUFWFRVFNFEJSGPSÎBT WPMUBWBBJNQPSTFEFVNBGPSNB
mais ostensiva, se algo pode correr mal, vai correr da pior maneira, no pior momento e de modo a causar o maior estrago
possível. Assim aconteceu.
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tttttt"-&*%&.631):

5*30%&1"35*%"

&N 1BVMP.BSJBÏWÓUJNBEFVNBDJEFOUFEFWJBÎÍPHSB
ve que o deixa na inatividade durante muito tempo. Ao longo
desses meses, o advogado que lhe tinha cedido a sala sente
necessidade de a rentabilizar. Tendo em conta que eu estava
QBSBEP OÍPUJWFDBQBDJEBEFQBSBDPSSFTQPOEFSËTFYQFUBUJWBT
EFMFFFNWJNF VNBWF[NBJT QFSBOUFBTJUVBÎÍPEFOÍP
ter um espaço para trabalhar e, por isso, tive que abrir mão da
DBSUFJSB EF DMJFOUFT RVF UJOIB 4FN DPOEJÎÜFT EF TBÞEF QBSB
acompanhar todos os processos, voltei ao ponto zero.
É então que Paulo Maria decide começar a pesquisar, na tenta
tiva de perceber quais as alternativas que existiam no mercado,
para poder recomeçar a sua aventura no mundo do trabalho.
%FQBSPVTF DPN NVJUPT BOÞODJPT OB 0SEFN EPT "EWPHBEPT 
EFDPMFHBTRVFRVFSJBNQBSUJMIBSTBMBTBSSFOEBEBT)BWJBVNB
grande oferta de pessoas que tinham espaços para esse efeito,
só que a memória não o traiu e desta vez a opção foi outra.
Após a alta clínica, soou o tiro de partida.
6N OPWP UVSCJMIÍP EF JEFJBT FODIJBMIF B DBCFÎB 6NB FTQÏ
cie de brainstorming permanente consigo mesmo. É dominado
por uma vontade inabalável de continuar o seu projeto e decide
QSPDVSBSBTVBQSØQSJBTPMVÎÍP/FTTFQSPDFTTPEFCVTDB EÈ
de caras com o conceito escritórios virtuais, algo que até então
OÍPGB[JBJEFJBRVFQVEFTTFFYJTUJS%FTDPOIFDJB QPSDPNQMFUP 
NBTQBSFDFVMIFVNBTPMVÎÍPWJÈWFM BUFOEFOEPBPRVFUJOIB
lido na internet.
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tttttt A LEI DE MURPHY

3BRVFM4BOUBOBOÍPUJSPVPDVSTPEF%JSFJUPNBTPTFVQFSDVSTP
QSPGJTTJPOBMDSV[PVTFDPNPEF1BVMP.BSJB
/PJOÓDJP SFDPSEB3BRVFM manager do Avila Business Centers,
que presta serviços de escritório virtual e de “aluguer de escri
UØSJPTDIBWFOBNÍPwFN-JTCPB as pessoas questionavam, o
que é isto? mas é virtual, como? Havia muito a ideia de que a
palavra virtual significava algo menos credível. O conceito era
pouco conhecido em Portugal, em 2006. À medida que o negó
cio foi crescendo e o número de clientes foi aumentando, o con
DFJUPEFiFTDSJUØSJPWJSUVBMwGPJTFEFTFOWPMWFOEPFUPSOBOEPTF
DBEBWF[NBJTDPOIFDJEP)PKFFNEJB KÈTFQFSDFCFRVBJTBT
NBJTWBMJBT RVF FTUB GPSNB EF USBCBMIBS QSPQPSDJPOB B UPEPT
aqueles que não necessitam de ter um escritório fixo e também
para os que necessitam desse espaço de trabalho, pois o ser
viço escritório chave na mão, que existe no centro de negócios,
QPEFGVOEJSTFDPNPFTDSJUØSJPWJSUVBM QPUFODJBOEPPTFSWJÎP
QSFTUBEPBPDMJFOUFoHBSBOUF3BRVFM4BOUBOB
Paulo Maria sabe que a imagem que está por de trás da pessoa
que presta um serviço é determinante para a sua credibilidade,
como em tudo. Receber um cliente numa sala de reuniões de
um centro de negócios é completamente diferente de rece
ber esse mesmo cliente num prédio decrépito, numa sala num
vão de escada, independentemente de os profissionais que lá
USBCBMIBNTFSFNJHVBMNFOUFDPNQFUFOUFT/JOHVÏNWBJQBSB
VNB HSBOEF TPDJFEBEF EF BEWPHBEPT EF -JTCPB PV EF /PWB
*PSRVFBQFOTBSRVFWBJQBHBSQPVDP7BJQBHBSVNBJNBHFN 
VNBTBMBDPNUSJOUBPVRVBSFOUBNFUSPTRVBESBEPT7BJQBHBS
um conjunto de serviços, que até talvez não vá utilizar, e está
a pagar apenas a qualidade do advogado. É, seguramente, um
preço bastante elevado.
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Paulo Maria,
advogado

© Patrício Miguel

/PGVOEP ÏVNQPVDPDPNPOPTSFTUBVSBOUFT"RVFMFTRVFUÐN
boa aparência transmitem uma imagem que é sinónimo de
qualidade e de preço elevado. Na advocacia, ter uma imagem
cuidada também é importante, porque os clientes ligam muito
a esse facto, daí que a razão de ser da aposta no “escritório
virtual”, inicialmente, teve a ver com um conjunto de vantagens
JOFHÈWFJT1FSNJUJBNFUFSPBQPJPEFVNFTQBÎPDSFEÓWFMTFN
HSBOEFJOWFTUJNFOUPoBDSFTDFOUBPBEWPHBEP
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/ÍPQPEFNPTSFTVNJSUPEPPDPODFJUPEFiFTDSJUØSJPWJSUVBMwBP
BUFOEJNFOUPUFMFGØOJDP/ÍPUFNPTEPJTEJBTJHVBJT BTTFHVSB
3BRVFM 4BOUBOB 1BSB BMÏN EP BUFOEJNFOUP UFMFGØOJDP  UFNPT
que gerir o backoffice, gerir a carteira de clientes e o espaço
físico.
A falta de capacidade de investimento para montar um escritó
SJPGÓTJDP NPCJMBSPFTQBÎP DPOUSBUBSVNBTFDSFUÈSJBFEBSMIF
condições de trabalho obrigou Paulo Maria a tomar a decisão
mais correta, do seu ponto de vista, apesar de arriscada. A im
QPSUÉODJBEFBUFOEFSPTDMJFOUFTDPNQSPGJTTJPOBMJTNPJNQÜF
TFBGJOBM TÍPFMFTRVFWÍPJOEJDBSOPWPTDMJFOUFTFEFTUBGPS
ma fazer crescer o volume de negócios. O advogado a quem
tudo correu mal no início da atividade estava agora pronto para
SFDPNFÎBS EP[FSP&TUBWBFNDPOEJÎÜFTEFVUJMJ[BSVNFTDSJ
UØSJPEFRVBMJEBEFFNVJUPCFNMPDBMJ[BEP OPDFOUSPEBDJEBEF 
para reuniões de negócios com clientes, tinha quem efetuasse
o serviço de atendimento e reencaminhamento telefónico, po
dia utilizar o endereço do “escritório virtual” como o domicílio
da sua empresa, sem se preocupar com a gestão do pessoal
administrativo, sem se preocupar com a manutenção do escri
tório e com tarefas de secretariado.
Os pacotes de “escritório virtual” são diferentes e a escolha
é alargada, SFGFSF 3BRVFM 4BOUBOB  TVCMJOIBOEP RVF P BUFO
dimento telefónico personalizado liberta o cliente para estar
apenas focado no seu trabalho. Otimiza os custos, melhora a
imagem da empresa e tem a vantagem de, através do centro de
negócios, aumentar o seu leque de contactos.
Paulo Maria é provavelmente um dos clientes mais antigos do
"WJMB#VTJOFTT$FOUFST POEFUSBCBMIB3BRVFM4BOUBOB/ÍPGPJ
difícil fazer a mudança, diz. “O escritório virtual” só me trouxe vantagens, não fiz investimento para arrendar o espaço, o
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que em Lisboa é complicado devido aos elevados valores dos
arrendamentos.
%FGBDUP RVBOEPBQSPDVSBEFFTQBÎPTQBSBOFHØDJPTTFEFQBSB
com quedas acentuadas, quando o mercado imobiliário atraves
sa crises profundas, provocadas pelas conjunturas mundial ou
SFHJPOBM PTFTDSJUØSJPTGÓTJDPTOÍPDPOTFHVFNGVHJSËTFTUBUÓTUJ
cas negras e são um dos principais setores fortemente atingidos.
/FTUFTDPOUFYUPT PTTFSWJÎPTGPSOFDJEPTQFMPTDFOUSPTEFOF
HØDJPTSFWFMBNTFVNBUÈCVBEFTBMWBÎÍPQBSBNVJUBTFNQSF
sas, pelo conjunto de soluções que disponibilizam, desde o es
critório físico ao virtual e ao coworking.
/B WFSEBEF  NVJUBT FNQSFTBT FN GBTF TUBSUVQ, ou profissio
nais liberais, que adotam soluções tradicionais de escritórios
BDBCBN QPS GB[FS QBSUF EBT UBJT FTUBUÓTUJDBT OFHSBT 7FSJGJDB
TFRVFDFSDBEFNFUBEFFODFSSBPOFHØDJPBOUFTEFDPNQMFUBS
dois anos. O índice sobe acima dos 50% até ao terceiro ano e
quase sessenta por cento não sobrevive até ao quarto ano. Para
tal, contribuem também os elevados custos com a estrutura e
a elevada carga fiscal.
Por isso, a forma como o empreendedor dá os primeiros pas
sos é fundamental, como facilmente se percebe. O conceito de
escritório virtual encaixa na perfeição em projetos de milhões
de pessoas em todo o mundo, acompanhando as necessidades
dos profissionais e das empresas modernas. O momento atual
e o futuro são atravessados por um vetor central que liga dife
rentes padrões e formas de trabalho: a mobilidade digital, que
QFSNJUF DPNVOJDBS Ë EJTUÉODJB  BUSBWÏT EP BDFTTP Ë JOUFSOFU
Foi neste campo, o da mobilidade, que os escritórios virtuais
FODPOUSBSBNUFSSFOPGÏSUJMQBSBDSFTDFS HSBÎBTËBKVEBRVFP
desenvolvimento tecnológico disponibiliza.
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As vantagens do recurso ao escritório virtual não se aplicam ape
nas a profissionais liberais, freelancers, pequenas empresas ou
empresas em fase TUBSUVQ. As multinacionais já há muito tempo
que descobriram a vantagem deste tipo de serviço.
1PSRVFBTQBMBWSBTDIBWFEFTUFDPODFJUPTÍPBFGJDJÐODJB BGMFYJCJ
lidade e a racionalidade, este tipo de empresas que necessitam de
TPMVÎÜFTSÈQJEBTFRVFBDSFTDFOUFNNBJTWBMJBTVUJMJ[BNPDPO
DFJUPEPiFTDSJUØSJPWJSUVBMwEFWJEP GVOEBNFOUBMNFOUF ËQPTTJCJ
lidade de poderem iniciar rapidamente a sua atividade nos países
onde se instalam, num curto período de vinte e quatro horas, com
TBMBTEFUSBCBMIPFEFSFVOJÍPËEJTQPTJÎÍPFVNBUFOEJNFOUPUF
lefónico na língua original do país onde acabam de se instalar.
A 4UBSCVDLT $PGGFF  FNQSFTB DPUBEB OB #PMTB OPSUFBNFSJDBOB
/"4%"2 ËTFNFMIBOÎBEFNVJUBTPVUSBTFNQSFTBTEFHSBOEF
dimensão, aposta em parcerias para o desenvolvimento dos seus
negócios. Foi assim que iniciou a sua atividade, por exemplo, em
Portugal, através de VNBKPJOUWFOUVSF, com a qual abriu a sua pri
NFJSBMPKBEFSVBFN-JTCPB FN
%FGJOJEPPGPSNBUPEFBQPJPBPOFHØDJPFBQBSDFSJBDPNFNQSFTBT
que conhecem a realidade local, identificadas as necessidades do
cliente, a cultura, a melhor localização, resta começar a atividade.
Respeitar o ambiente envolvente e da comunidade onde nos inserimos é um fator importante, refere Martin Coles, presidente
da 4UBSCVDLT$PGGFF*OUFSOBUJPOBM, no site oficial da empresa.
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ª4UFFMDBTF

É essencial que exista um parceiro forte e de confiança, que
compreenda o mercado e partilhe os valores da nossa marca,
bem como a paixão pelas pessoas. A qualidade e o serviço são
fundamentais, acrescenta Martin Coles.
&TUFÏPPCKFUJWP P core business BNJTTÍP&YJTUF OPFOUBO
to, toda uma exigência colateral colmatada, exatamente, pelo
TFSWJÎPi&TDSJUØSJP7JSUVBMwRVF QBSBBMÏNEFUVEP QFSNJUFRVF
o focus esteja permanentemente direcionado para o que é es
sencial.
"4UBSCVDLTGPJDSJBEBFN²VNBFNQSFTBFTQFDJBMJ[BEB
em tostar e comercializar café, em todo o mundo.
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0 i&TDSJUØSJP 7JSUVBMw GPJ UBNCÏN P TFSWJÎP FTDPMIJEP QFMB HJ
gante mundial Google, quando decidiu que uma das ramifica
ções da empresa seria o Brasil.
" IJTUØSJB Ï DPOUBEB OB QSJNFJSB QFTTPB  QPS .BSJBOB 4FOTJ
ni, Industry Manager na Google Brasil, através da webpage do
centro de negócios $MVCXPSL&TDSJUØSJP7JSUVBM EF4ÍP1BVMP
"BOTJFEBEFFPÉOJNPFSBNJOUFOTPTEVSBOUFPTQSJNFJSPTEJBT
do “Google Brasil”. Tínhamos acabado uma formação empol
HBOUFOBTFEFEBFNQSFTB FN.PVOUBJO7JFX $BMJGØSOJB POEF
constatámos o potencial tecnológico e humano da empresa.
&ODPOUSÈNPT QFTTPBT JODSÓWFJT F UBMFOUPTBT BMHVNBT RVF KÈ
tínhamos visto em jornais e ou na internet, homens com tur
bantes que se deslocavam em patins, jovens de cabelos azuis
e seus cães labradores, pessoas sentadas em pufes debatendo
as mais variadas ideias. A cada segundo a expectativa ganhava
intensidade e a minha cabeça arrumava as ideias de forma ain
EBNBJTDMBSBoSFGFSF.BSJBOB4FOTJOJ
.BMEFTFNCBSDPVOP#SBTJM GPJTVSQSFFOEJEB&NFSTPO PHFT
tor sénior de vendas, teve que driblar o tempo de espera dos
DPOTVNJEPSFT  UPSOBOEPTF BTTJN VN UÓQJDP iFNCBJYBEPSw F
BQB[JHVBEPSEFÉOJNPTEPNFSDBEP RVFKÈFTUBWBFVGØSJDPFN
relação aos produtos da Google.
Jornais, revistas e clientes, todos tinham a mesma pergunta: a
(PPHMFOP#SBTJMFSBQBSBWBMFS 
%FGJOJUJWBNFOUF NVJUBDPJTBCPBFTUBWBQPSWJSoSFDPSEB.B
riana.
O nosso escritório cresceu de uma sala, que mal acomodava
duas pessoas, para um local com dezenas de funcionários.
$BEBVNRVFTFKVOUBWBËiGBNÓMJBwGB[JBRVFTUÍPEFQSFTFSWBS
a cultura que os fundadores do Google ressaltam como sendo
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um dos nossos principais objetivos: a qualidade na convivência
e no relacionamento.
"NJTTÍPGPJBMJDJBOUFFEFTBGJBEPSB.BSJBOB4FOTJOJFPTFVHFT
tor sénior de vendas queriam importar a cultura googler, que já
FYJTUJBFNNVJUPTQBÓTFT& FOUVTJBTNBEB EJ[JBOPTMFNCSPNF
bem de subirmos para a mesa para colar na parede o primeiro
bannerDPNOPTTPMPHP RVFBDBCBWBEFDIFHBSEB$BMJGØSOJB%F
pois vieram as lava lamps, todos os tipos de objectos coloridos e
PTFRVJQBNFOUPTEFQPOUB0TOPTTPTDPMFHBTEF.PVOUBJO7JFX
queriam realmente fazer com que nos sentíssemos em casa, em
CPSBMPOHFEBDBTBNÍF
Naquela época tínhamos apenas uma pequena sala no topo do
prédio e isso dá para ter uma ideia de como imaginávamos o
nosso horizonte.'PJPi&TDSJUØSJP7JSUVBMwRVFQFSNJUJVË Google
alargar esse horizonte. A opção foi pelo caminho mais racional e
JOUFMJHFOUFF DMBSP BVNDVTUPNBJTCBJYP0i&TDSJUØSJP7JSUVBMw
QFSNJUJVË GoogleJOTUBMBSTFOP#SBTJMFDPNFÎBSBUSBCBMIBSP
mercado rapidamente.
4ÍPBMHVOTFYFNQMPTEBNVEBOÎBEFQBSBEJHNB&YFNQMPTEFTV
cesso!
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0DPODFJUPEFi&TDSJUØSJP7JSUVBMwOBTDFVOPT&TUBEPT6OJEPT
Portugal passou a apostar seriamente nesta solução eficaz já
OBQSJNFJSBEÏDBEBEPTÏDVMP99*
" JEFJB JOJDJBM SFTVNJBTF B NBOUFS VN FOEFSFÎP GÓTJDP  SF
ceber correspondência e chamadas telefónicas. Foi para con
quistar novos clientes e não perder os que já existiam que os
i&TDSJUØSJPT7JSUVBJTwDPNFÎBSBNBBNQMJBSPTTFSWJÎPT RVF
passaram a incluir o aluguer de salas de reuniões e de traba
lho, além de uma estrutura profissionalizada de serviços, que
em nada fica a dever a uma grande empresa; aliás, as gran
EFTFNQSFTBTUBNCÏNVUJMJ[BNFTUFDPODFJUPËFTDBMBHMPCBM 
como anteriormente referimos.
Paulo Maria, para quem o início de atividade foi o mais atribu
MBEP QPTTÓWFM  P i&TDSJUØSJP 7JSUVBMw DVNQSF VNB PCSJHBUPSJF
dade na minha profissão que é ter um domicílio profissional,
onde podemos receber a correspondência oficial, sem ter que
ter quatro paredes arrendadas ou compradas; por outro lado,
recebemos os nossos clientes em salas de reunião preparadas
e equipadas para o efeito e o restante trabalho é efetuado em
DBTB PVFNPVUSPMVHBSRVBMRVFS/VNBFTQMBOBEB QPSFYFN
QMP)PKFFNEJB DPNBQPSUBCJMJEBEFFDPNBTQMBUBGPSNBTEF
MJHBÎÍPËweb, com os computadores portáteis e com os smar
tphoneT P USBCBMIP GB[TF FN RVBMRVFS MBEP  B RVBMRVFS NP
NFOUPoDPOGJSNB
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Mas receber clientes de várias empresas que tratam diferentes
questões no mesmo espaço físico pode confundir esses mes
mos clientes.
Basta imaginar um cliente de Paulo Maria, que tem uma reu
OJÍPNBSDBEBFRVFDIFHBËIPSBDFSUB&ORVBOUPFTQFSBRVF
o advogado o receba na sua sala, a secretária atende diversas
chamadas telefónicas, como se trabalhasse em várias empre
sas ao mesmo tempo. Pessoas diversas passam pelo cliente e
entram em gabinetes diferentes.

© Avila Business Centers

3BRVFM4BOUBOB 
Manager do Avila
Business Centers
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A secretária não trabalha em várias empresas ao mesmo tem
po, ela trabalha para várias empresas ao mesmo tempo, mas,
em cada chamada telefónica, ela veste a camisola da empresa
que está a servir, naquele exato momento.
3BRVFM4BOUBOBFYQMJDBRVFBNBJPSJBEPTDMJFOUFTKÈUFNDPOIF
DJNFOUPEFTUBEJOÉNJDBEFOFHØDJP)È OPFOUBOUP BRVFMFTRVF
QPSWF[FTGB[FNDBSBTBMHPFTUSBOIBT PCTFSWBNËWPMUB QFSDFCF
TFRVFUÐNWPOUBEFEFDPMPDBSRVFTUÜFT"FTTFT OØTFYQMJDBNPT
que existem várias empresas no centro de negócios e, como tal,
damos apoio a todas elas, assim, desmistificamos o conceito.
Paulo Maria, falando da utilidade do escritório virtual, ilus
USBDPNVNFYFNQMPPRVF3BRVFM4BOUBOBBDBCBEFEJ[FS os
clientes de advogados, em particular, mas também os de ou
tras atividades, estão habituados ao escritório tradicional, mas
BSFMBÎÍPDPNPTDMJFOUFTBMUFSPVTF"OUFT BTQFTTPBTUFMFGP
OBWBNPVFTDSFWJBNPVFOWJBWBNVNGBY)PKF BNBJPSQBSUF
das comunicações que tenho com os meus clientes são através
de telemóvel ou utilizando a internet, o que é óptimo, porque
fico sempre com um registo ou cópia do documento e é muito
mais rápido e igualmente fiável.
Para que o cliente sinta a segurança devida e saiba que o seu
negócio está a ser rigorosamente tratado e com a atenção in
dispensável, existe alguém altamente preparado que garante a
exequibilidade desses predicados.
3BRVFM4BOUBOBBGJSNBRVFVNBEBTUBSFGBTNBJTTFOTÓWFJTRVF
está a cargo das gestoras do backoffice é a gestão das cha
madas telefónicas. Temos que gerir a duração das chamadas
criteriosamente, porque não queremos despachar nenhum
cliente nem que ele sinta que o seu assunto está a ser tratado
de forma leviana, jamais. Mas também não queremos perder as
outras chamadas que estão a entrar. Jamais. Por isso, tenta
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mos gerir bem os tempos das chamadas telefónicas que devem
UFSVNBEVSBÎÍPNÏEJB%FWFNPTFODPOUSBSVNFRVJMÓCSJPFO
tre a eficácia e a disponibilidade, no atendimento telefónico, por
forma a satisfazer as necessidades dos clientes.
/P FOUBOUP  RVFN USBCBMIB OP backoffice EF VN i&TDSJUØSJP
7JSUVBMwUFNRVFUFSGMFYJCJMJEBEFOPTBSHVNFOUPTFTFSJFEBEF
profissional no atendimento telefónico e presencial. Por isso,
nas situações mais críticas, utilizamos uma estratégia, no sen
tido de ajudar quem está do outro lado da linha, criando uma
empatia própria, sem sermos uma espécie de consultório de
desabafos. O nosso cliente está sempre descansado. Criamos
as condições para que a pessoa que está ao telefone, ou que
FTUÈËOPTTBGSFOUF TJOUBRVFPSFDBEPGPJUSBOTNJUJEPFRVFP
seu assunto está a ser resolvido.
2VFNDPOUSBUBPTFSWJÎPEFi&TDSJUØSJP7JSUVBMwQSFUFOEFVNTFS
viço eficiente de atendimento ao seu cliente e é isso que se passa.
"WJTÍPRVFPDMJFOUFEPDFOUSPEFOFHØDJPT VUJMJ[BEPSEPi&TDSJ
UØSJP7JSUVBMw UFNÏFYBUBNFOUFFTTBBMUPQBESÍPEFQSPGJTTJP
nalismo de quem está por trás, representando a sua estrutura
naquele determinado momento.
A minha correspondência diária é recebida no centro de negócios, no meu domicílio profissional e recebo uma notificação em tempo real, através de sms e email. &TTBNFOTBHFN
também contém um relatório sobre as pessoas que visitaram o
meu escritório, na minha ausência, ou que telefonaram a pedir
contacto. Tenho essa relação completa, diariamente, exempli
fica Paulo Maria.
O advogado faz questão de focar um dos pontos essenciais que
está subjacente a este modelo de trabalho, o custo baixo. Eu
pago setenta e cinco euros pela utilização do serviço. O paga-
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mento é feito trimestralmente, estamos a falar de duzentos
e vinte e cinco euros, mais coisa menos coisa… isso não che
garia para pagar a uma secretária, para realizar o trabalho de
FYQFEJFOUF4FFVUJWFTTFRVFSFDFCFSDMJFOUFT OVNBTBMBNJ
nha, tendo em conta o número médio de reuniões que realizo,
não estava a rentabilizar a sala e tinha custos fixos desneces
TÈSJPT"TTJN OÍPUFOIPFTTFQSPCMFNB-JNJUPNFBSFDFCFS
os clientes quando preciso, tenho alguém que executa a parte
mais aborrecida que é receber as cartas, que eu vou buscar ou
que são reencaminhadas para a minha residência. A experiên
cia tem sido de tal forma positiva que não equaciono, neste mo
mento, mudar, não tenho necessidade de avançar para outro
modelo de trabalho”.
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Os avanços tecnológicos moldam cada vez mais os modelos,
as formas e os padrões de trabalho e, como consequência, in
GMVFODJBNPTHPTUPT BTBUJUVEFTFBTEFDJTÜFT&TUBNPTBGBMBS
um conceito de negócios inovador, criador, diferenciador, como
temos verificado.
Os centros de negócios, como todas as franjas produtivas,
BMBWBODBNTFDBEBWF[NBJTBQPJBEPTOBTOPWBTGFSSBNFOUBT
Para que um centro de negócios evolua e os seus serviços se
tornem ainda mais personalizados e eficazes é fundamental
acompanhar o desenvolvimento tecnológico.
"HFTUÍPWÐTFDPOGSPOUBEBDPNPBVNFOUPEBRVBMJEBEF FYJHJ
da cada vez mais pelos clientes deste tipo de serviço.
/P "WJMB #VTJOFTT $FOUFST  POEF 3BRVFM 4BOUBOB USBCBMIB  B
gestão de toda a informação é feita a partir de uma plataforma
tecnológica chamada myOffice, exclusiva desse centro de negó
cios e única a nível mundial. O centro de negócios criou, desen
volveu e internacionalizou, através do regime de 4PGUXBSFBTB
4FSWJDF 4BB4 , essa aplicação exclusiva, com assinatura portu
HVFTB6NBBQMJDBÎÍPJOPWBEPSB&MBQFSNJUFRVFP backoffice
do centro de negócios tenha uma capacidade diferenciadora no
RVFËHFTUÍPEBTJOGPSNBÎÜFTEJ[SFTQFJUP3BRVFM4BOUBOBFY
plica: Assim que aparece o nome da empresa no visor do telefone, podemos imediatamente executar uma busca detalhada,
pois temos vários campos de pesquisa. Através do nome, por
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exemplo, entramos no backoffice onde estão todos os dados re
MBUJWPTBPOPTTPDMJFOUFoOPNF BUJWJEBEF NFOTBHFNBUSBOT
NJUJSoUFNPTËOPTTBEJTQPTJÎÍPUPEBTBTJOTUSVÎÜFT&YJTUFVN
script sobre o que podemos dizer, as informações que podemos
prestar, sobre os dados que estão autorizados a ser divulgados,
tudo o que podemos dizer sobre a empresa que naquele mo
mento estamos a representar.
Quando um cliente faz um contrato com o centro de negócios,
EJ[OPTPRVFEFWFNPTEJ[FS FNCPSBKÈUFOIBNPTUSÐTIJQØUF
TFTQSFEFGJOJEBT%FOUSPEFTUBTIJQØUFTFT QPEFNPTFEFWFNPT
personalizar um pouco. Aos profissionais de backoffice que te
nham maiores dificuldades de adaptação, como, por exemplo,
PTRVFFYFSDFNGVOÎÜFTIÈQPVDPUFNQP CBTUBMIFTMFSPRVF
está no script4FGJ[FSFNBQFOBTJTTP OÍPDPNFUFNFSSPOF
nhum, seguramente.
A plataforma myOfficeQFSNJUFËFRVJQBDPPSEFOBEBQPS3BRVFM
4BOUBOBHBSBOUJSVNTFSWJÎPEFRVBMJEBEFFMFWBEB
É algo fantástico por uma razão: tem uma fiabilidade muito
HSBOEF OP RVF Ë SFDFÎÍP EB JOGPSNBÎÍP QPS QBSUF EP DMJFOUF
diz respeito. O cliente sabe que vai receber toda a informação. O cliente que utiliza o serviço de backoffice sabe que esta
plataforma tecnológica é excelente, porque é muito rápida. A
pesquisa encontra todas as informações que dizem respeito ao
DMJFOUF NBTBFGJDÈDJBSFWFMBTFNBJPSRVBOEP EPMBEPEFMÈEP
telefone, alguém quer que a sua mensagem chegue ao “nosso”
cliente. É uma segurança enorme, porque o cliente sabe que
OÍPWBNPTDPNFUFSFSSPT4BCFRVFFTUBNPTBGB[FSVNCPN
trabalho, porque temos toda a informação que o “myOffice” dis
ponibiliza, ao seu serviço.
A partir do momento em que as informações são registadas,
a pessoa que está a executar o trabalho de backoffice apenas
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precisa de fazer enter para as gravar. O cliente deste tipo de ser
viço recebe imediatamente essa informação no seu email, no te
lemóvel ou tablet, onde quer que esteja. É impossível existir qual
quer falha, o que no campo dos negócios se revela fundamental.
A plataforma myOffice foi desenvolvida e apresentada publica
mente em 2010. O conceito é simples: o utilizador é notificado
em tempo real de tudo o que diz respeito ao seu secretariado.
O que acontece é que o “myOffice” proporciona aos clientes
o acesso a toda a informação, ordenada historicamente, ar© Patrício Miguel

3VJ-PQFT
partnerEB&NQUZ$PEF
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quivada, arrumada e centralizada. Também permite alterar
o estado de cada um dos contactos do cliente ou dos registos
recebidos, por exemplo, se houve alguém que telefonou o clien
te é notificado e pode decidir como ordenar toda a informação
recebida em função das suas próprias necessidades e reenca
minhar os assuntos para os colaboradores, para lhes dar se
guimento e pode até ver, no imediato, toda a informação desse
registo de uma forma tipificada.
/BHÏOFTFEP myOffice está um empreendedor português que
imaginou a aplicação e criou condições para a desenvolver.
"HPSB FTUBBQMJDBÎÍPQPSUVHVFTBQBSB&TDSJUØSJPT7JSUVBJT QJP
neira a nível mundial, é já utilizada por outros centros de negó
cios, em todos os continentes.
"FNQSFTBEF5*QPSUVHVFTB&NQUZ$PEFEFTFOWPMWFVBBQMJ
cação concebida pelo Avila Business Centers, para o sistema
PQFSBUJWPJ04 J1IPOFJ1BE NBJTUBSEF B8"5&3%0(NPCJMF
complementou a oferta que existia, desenvolvendo para siste
ma Android.
3VJ-PQFT partnerEB&NQUZ$PEF SFBMÎBPGBDUPEFPmyOffice
OÍPTFSBQFOBTVNBQMBUBGPSNBRVFQFSNJUFBP$FOUSPEF&T
critórios estar em contacto com o cliente. “É uma ferramenta
muito útil para quem desenvolve projetos no estrangeiro e ne
cessita de marcar salas de reunião ou espaços de coworking
QBSBUSBCBMIBSQPOUVBMNFOUFw&TUFQSPHSBNBEPSDPODSFUJ[B
i1PEFSÈGB[ÐMPBUSBWÏTEBSFEFEFQBSDFJSPT DPOUBDUBOEPPT
centros de escritórios a partir da app, conseguindo inclusiva
mente ver a sua localização no mapa”.
&TUBBQMJDBÎÍPEFFTDSJUØSJPTWJSUVBJT QJPOFJSBBOÓWFMJOUFSOB
cional, é um exemplo claro de como se podem criar soluções
simples, aproveitando, ao máximo, o que a tecnologia nos
pode oferecer.
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“Quem imaginava, há poucos anos, estar a tomar um café com
um amigo num qualquer ponto do planeta e receber a notifi
cação no telemóvel sobre a chegada de uma encomenda ao
FTDSJUØSJP  PV VN DPOWJUF QBSB VN OPWP QSPKFUP w 3VJ -PQFT
acrescenta ainda que “o myOffice permite, POUIFHP EFWPM
ver chamadas de clientes, ser notificado de correspondência
que chegou ao escritório ou não esquecer uma mensagem”.
Tudo isto, “através de um smartphone OPCPMTPEPDBTBDPwo
conclui.
O especialista tem uma visão muito clara sobre a revolução
tecnológica em curso: “A evolução da tecnologia tem dis
QPOJCJMJ[BEP ËT QFTTPBT GVODJPOBMJEBEFT RVF IÈ BMHVOT BOPT
atrás não eram sequer previsíveis. Quem diria que em 2007
VNBFNQSFTBJSJBSFWPMVDJPOBSBGPSNBEFVUJMJ[BSPUFMFNØ
WFM  /ÍP GPJ QJPOFJSB  Ï DFSUP " 1BMN  QPS FYFNQMP  KÈ UJOIB
BMHVOT NPEFMPT B GVODJPOBS OPT &6" RVF QFSNJUJBN GB[FS
chamadas e servir de agenda. Mas era basicamente isso, um
“smarphone” que permitia fazer chamadas e tomar algumas
notas, assim como guardar contactos”.
3VJ-PQFTSFDPSEBRVF iRVBOEPP iPhone foi lançado, em Jun
ho de 2007, alguns meios de comunicação publicaram uma
GSBTFRVFEJ[JBi"MMUIJTGPSKVTUB1IPOF w1BTTBEPTTFJTBOPT 
temos milhares de apps em smartphones e tablets para tudo
PRVFQPTTBNPTJNBHJOBS GB[FOEPKVTËGSBTFi5IFSFTBO"QQ
for that!”.

37

tttttt A LEI DE MURPHY

&4$3*5»3*0(-0#"-

"TFNQSFTBTRVFUSBCBMIBNËFTDBMBHMPCBMBEPUBNDBEBWF[
NBJTPTFSWJÎPi&TDSJUØSJP7JSUVBMw
/ÍPTÍPBQFOBTPTDVTUPTCBJYPTRVFPTFSWJÎPEFi&TDSJUØSJP
7JSUVBMwEÈDPNPHBSBOUJBQBSBPTVDFTTPEFVNBFNQSFTBFN
fase inicial, ou de um profissional liberal.
Porque vivemos e trabalhamos, negociamos e produzimos num
mercado cada vez mais global, logo, competitivo, o serviço de
i&TDSJUØSJP7JSUVBMw F FNQBSUJDVMBS BRVFMFRVFVUJMJ[BBQMBUB
forma myOffice SFWFMBTFGVOEBNFOUBM
0TIPSÈSJPTFN1PSUVHBMTÍPEJGFSFOUFTEPTIPSÈSJPTFN&TQB
OIBPVEPTIPSÈSJPTOPT&TUBEPT6OJEPT PVOB.BMÈTJB
Os mercados são globais, funcionam vinte e quatro horas sobre
vinte e quatro horas, o que permite um acesso livre, através da
mobilidade e da portabilidade. Como consequência, uma maior
eficácia e rentabilização do negócio, seja qual for a sua caracte
rística.
3BRVFM4BOUBOBSFGPSÎBFTUBJEFJBas empresas nossas clientes que apostaram nesse vetor fundamental que é a mobilidade e se adaptaram à diversidade dos horários e dos serviços
estão a crescer… e noto isso, dia após dia.
&TUFDPODFJUPEPmyOffice RVFQFSNJUFHFSJSUPEPPi&TDSJUØSJP
7JSUVBMw ÏJOÏEJUPFNUPEPPNVOEPFÏVNQSPEVUPFYDMVTJWB
mente português.
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Rui Brás Fernandes,
SFTQPOTÈWFMQFMB«SFBEF#PSEFSMFTT
/FUXPSLTEB$JTDP1PSUVHBM

© Cisco

"UVBMNFOUF Pi&TDSJUØSJP7JSUVBMwÏVNBWFSEBEFJSBGFSSBNFO
ta de internacionalização das empresas. Através de uma pla
taforma como o myOffice, determinada empresa que pretenda
BCSJSVNBGJMJBMOPFTUSBOHFJSPQPEFGB[ÐMP online, em poucos
minutos. Acede a uma base de dados de centros de escritórios
FN UPEP P NVOEP  QPEFOEP DPOUSBUBS P TFSWJÎP EF i&TDSJUØSJP
7JSUVBMwSBQJEBNFOUF
0NVOEPFTUÈBHPSBËEJTUÉODJBEFVNDMJRVF
4ÍPDBEBWF[NBJTBTFNQSFTBTRVF OÍPUFOEPVNFTDSJUØSJP
WJSUVBM KÈTFSFOEFSBNËGJMPTPGJBiXPSLBOZUJNF BOZXIFSFw
3VJ #SÈT 'FSOBOEFT  SFTQPOTÈWFM QFMB «SFB EF #PSEFSMFTT /F
tworks da Cisco Portugal, salienta que a mobilidade e o trabalho
realizado em ambiente colaborativo é um garante de eficiência e
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produtividade das organizações modernas. “O tema da mobilidade
é uma grande aposta da Cisco numa perspetiva de modelos de tra
balho internos, bem como na criação de soluções completas para
o mercado empresarial que tiram partido deste novo paradigma”.
&TUFFTQFDJBMJTUBFYQMJDBRVFiFTUFTnovos modelos de trabalho
BTTFOUFTOBNPCJMJEBEFCBTFJBNTFFNBMHVOTQJMBSFTUFDOP
lógicos como a Cloud, o aparecimento dos novos dispositivos
smartphones e tablets), a segurança e, claro, as novas aplica
ções colaborativas”.
i)PKF  Ï QPTTÓWFM VTBS VN tablet a partir do escritório de um
QBSDFJSPPVDMJFOUF BDFEFSBUSBWÏTEFVNUÞOFMTFHVSPËSFEF
empresarial, fazer uma telepresença com um colega de escri
tório e partilhar o estado do projeto na rede de colaboração in
terna”, conclui.
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&TUBOPWBGPSNBEFiFTQBÎPEFUSBCBMIPwEFGFOEJEBQFMB$JTDP
dá aos trabalhadores maior flexibilidade e mobilidade, porque
podem escolher o local onde trabalham e também escolher que
UJQPEFFRVJQBNFOUPTRVFSFNVTBSQBSBBDFEFSËJOGPSNBÎÍP
&TUFEPJTFMFNFOUPT BTTJNDPNPPTNBJTSFDFOUFTFTUVEPTEF
#:0% #SJOHZPVS0XO%FWJDF EFTFOWPMWJEPTQFMBNVMUJOBDJP
nal americana, permitem concluir que existe uma maior satis
fação dos colaboradores e um aumento de produtividade asso
ciado, para além de reduções de custos operacionais para as
empresas.
"7JSHJO.FEJBÏVNFYDFMFOUFFYFNQMPEFDPNPVNBFNQSFTB
pode utilizar uma plataforma colaborativa em prol da produti
vidade no trabalho, do aumento da eficiência das suas equipas
e até do reforço emocional entre colaboradores espalhados por
MPDBMJ[BÎÜFTOP3FJOP6OJEP
08FC&Y4PDJBMÏBEPUBEPQFMPTQSPGJTTJPOBJTEB7JSHJO.FEJB
como uma ferramenta para se ligarem a qualquer hora por
videoconferência em reuniões de trabalho, partilharem docu
mentos e relatarem experiências, numa ótica de rede social in
terna, com o objetivo de reforçar o espírito das várias equipas
dispersas geograficamente e propiciar o trabalho onde quer
que se esteja.
-FPO#FOKBNJO &OUFSQSJTF4PDJBM$PMMBCPSBUJPO"EPQUJPO-FBE
EB7JSHJO.FEJB EFGFOEFRVFÏiJNQPTTÓWFMUFSUPEBTBTFRVJ
pas reunidas num único campus, daí que plataformas como o
8FC&Y 4PDJBM TÍP FTTFODJBJT QBSB QPUFODJBS P USBCBMIP FOUSF
PTEJWFSTPTHSVQPTw&TUFOPWPQBSBEJHNBEFUSBCBMIPDPMBCP
rativo foi assumido ao mais alto nível na organização, ao ponto
de ter ter sido lançado um programa designado Flexible Work,
que previa, entre várias iniciativas, o teletrabalho, afirmou Co
MJO .JMFT  %JSFUPS EF *5 5FDIOJDBM 4FSWJDFT EB 7JSHJO .FEJB 0
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Programa prevê 3 componentes fundamentais: Comunicações
6OJGJDBEBT  5FMFDPOGFSÐODJB 8FC&Y F 1MBUBGPSNB $PMBCPSBUJWB
8FC&Y4PDJBM
i%BNFTNBGPSNBRVFP-JOLFEJOOPTQFSNJUFFTUBCFMFDFSOPWPT
contactos profissionais e o Twitter aceder a informação e parti
MIÈMBSBQJEBNFOUFFOUSFBDPNVOJEBEF BOPTTBQMBUBGPSNBDPMB
CPSBUJWBGVODJPOBOBNFTNBMØHJDBw FYFNQMJGJDB-FPO#FOKBNJO
O sucesso destas plataformas na Cloud depende não só das
funcionalidades, mas também do design das mesmas. Têm que
TFSJOUVJUJWBT GBDJMJUBSPBDFTTPËJOGPSNBÎÍPFUFSJNQBDUPWJTV
BM ËTFNFMIBOÎBEPTwebsites corporativos e das redes sociais
mais utilizadas, como o Facebook.
1PSTFVMBEP 4FBO3JTFCSPX $VTUPNFS&YQFSJFODF&OHBHFNFOU
-FBE EFGFOEFRVFBQMBUBGPSNBDPMBCPSBUJWBÏVUJMJ[BEBDPNPVNB
GFSSBNFOUB QBSB SFGPSÎBS BRVJMP B RVF FMF DIBNB i4UPSZUFMMJOH
Community”, ou seja, resume os principais testemunhos dos clien
UFTTPCSFPUSBCBMIPEB7JSHJO.FEJB PTUSBCBMIPTNBJTJNQPSUBO
tes realizados pelas diversas equipas e tudo o que de relevante está
a ser feito para melhorar a qualidade de serviço ao cliente.
/B7JSHJO.FEJB PQBSBEJHNBEBGPSNBÎÍPUBNCÏNNVEPVDPN
BBEPÎÍPEBTQMBUBGPSNBTDPMBCPSBUJWBT$BTTPO.DSBFF4UVBSU
#BJMFZ 5%5FDIOPMPHZ%FTJHOFS BENJUFRVF OPTEJBTEFIPKF 
a “formação é trabalho e trabalho é formação”, ou seja, os co
laboradores estão em constante apredizagem e que a partilha
de conhecimento que esta ferramenta proporciona é essencial
para que os profissionais da empresa tenham acesso online e
FNUFNQPSFBMËJOGPSNBÎÍPNBJTSFMFWBOUFTPCSFBTEJWFSTBT
matérias nas diferentes áreas de intervenção da empresa, 24
horas, 7 dias por semana.
0TSFTQPOTÈWFJTEB7JSHJO.FEJBTBMJFOUBNBJOEBBJNQPSUÉO
cia dos conteúdos multimedia na formação dos engenheiros da
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FNQSFTB i&MFT EFUFTUBN USBCBMIBS FN QBQFM F P GBDUP EF PT
conteúdos estarem digitalizados e disponíveis em vídeo na pla
UBGPSNB video based learning ÏVNBNBJTWBMJBQBSBHBSBOUJSP
envolvimento destes profissionais” assegura Colin Miles.
1BSB 4UVBSU #BJMFZ  5% 5FDIOPMPHZ %FTJHOFS  B QMBUBGPSNB
DPMBCPSBUJWB 8FC&Y 4PDJBM QFSNJUJVMIF QPVQBS NFOTBMNFOUF
dezenas de horas em deslocações pelo país, resultando numa
redução considerável de custos para a empresa. “Antes, via
KBWB OPNÓOJNP USÐTPVRVBUSPWF[FTQPSNÐTQBSB-POESFTF
Birmingham e agora consigo falar com os colegas via telecon
GFSÐODJBFBDFEFSËJOGPSNBÎÍPBQBSUJSEFRVBMRVFSEJTQPTJUJWP
Agora posso trabalhar a partir de casa, se necessitar, porque a
informação está toda online.”
"FTUFSFTQFJUPOÍPQBTTBSBNEFTQFSDFCJEBTBTDSÓUJDBTEP$&0
EB 7JSHJO  3JDIBSE #SBOTPO  TPCSF B EFDJTÍP EB :BIPP FN FMJ
minar a política de teletrabalho da empresa no início de 2013,
claramente em contraciclo com a tendência generalizada de
milhares de empresas na adoção do teletrabalho, suportadas
em plataformas tecnológicas que estão cada vez mais adapta
EBTËTOFDFTTJEBEFTEBTPSHBOJ[BÎÜFTFEPTQSPGJTTJPOBJT
%P QPOUP EF WJTUB JOUFSOP  3VJ #SÈT 'FSOBOEFT BENJUF RVF iB
Cisco, enquanto empresa global, aposta na flexibilidade de ho
rários de trabalho, o que é visto pelos nossos colaboradores
DPNP VN EPT GBUPSFT NBJT WBMPSJ[BEPTw &TUF SFTQPOTÈWFM EB
Cisco Portugal refere ainda que “cerca de 85% dos colabora
dores trabalham várias vezes por semana fora do escritório,
apoiados por tecnologias inovadoras da própria empresa, que
lhes permite estar em contacto permanente com o escritório,
equipas ou parceiros”.
O teletrabalho veio para ficar e assume um papel central no
novo conceito de “espaço de trabalho”.
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As telecomunicações são decisivas em todo o processo orga
OJ[BDJPOBM4ÍPFMBTRVFQFSNJUFNPQUBSQPSWÈSJBTGPSNBTEF
USBCBMIP  DPNP P &TDSJUØSJP 7JSUVBM 5PEBT FMBT TF MJHBN F TF
potenciam, como um todo.
O teletrabalho é outra dessas formas. É um modelo no qual o
trabalho é realizado fora do escritório central ou centro de pro
dução e permite a separação física. Implica o uso de tecnologia
facilitadora da comunicação. É assim que a 0*5 0SHBOJ[BÎÍP
Internacional do Trabalho) define o teletrabalho.

45

0650'5)&0''*$&] 5&-&53"#"-)0

Atualmente, trabalhar em casa deixou de ser uma obrigação e
passou a ser uma alternativa para o pequeno empresário, para
consultores, representantes comerciais, entre outros, tornan
EPTFUBNCÏNVNBSFBMJEBEFEFOUSPEBTHSBOEFTPSHBOJ[BÎÜFT
$PN P UFMFUSBCBMIP BDBCBSBN BT GSPOUFJSBT  USBUBTF EF USB
balho global e sem preconceitos, pois não existe idade, sexo,
DVMUVSB EFGJDJÐODJBGÓTJDB EJTUÉODJBTPVRVBMRVFSPVUSPUJQPEF
barreiras, encontradas no modelo de trabalho convencional.
1FESP4PVUP $&0EB4$"$POTVMUPSFT VNBFNQSFTBQPSUVHVF
sa de consultadoria, é um exemplo de alguém que personifica
o teletrabalho.
A consultadoria é uma das muitas atividades que fazem parte
do quadro de profissões com maior propensão para o teletraba
lho. Falamos de empresários liberais ou de empresas na área
de serviços, mas não só.
Apoiamos gestores de topo nas áreas estratégica e de orga
OJ[BÎÍP4ÍPDPMBCPSBÎÜFTEFHSBOEFQSPYJNJEBEFFEJTDSJÎÍP 
EFWJEPËTFOTJCJMJEBEFEPTUFNBT"OPTTBBUJWJEBEFOPEJBBEJB
tem uma grande componente de trabalho conjunto, com os de
cisores, nas suas instalações, e outra de trabalho de pesquisa,
FYQMJDB1FESP4PVUP
A análise da informação e preparação de recomendações são
tarefas que o consultor pode fazer a partir de casa, onde cons
truiu um escritório físico ou em salas de um centro de negó
cios, caso seja necessário realizar trabalho em equipa.
"TUFDOPMPHJBTEFJOGPSNBÎÍPFDPNVOJDBÎÍPQFSNJUFNMIFGB
zer um seguimento da atividade fora do seu país de origem.
Realizo a partir de casa um acompanhamento frequente das
atividades, em conjunto com os nossos parceiros em Maputo,
Moçambique o diz, a título de exemplificativo.
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&N EFUFSNJOBEB PDBTJÍP  1FESP 4PVUP DIFHPV B EJTDVUJS VNB
proposta comercial, sendo que dois consultores estavam cada
um em sua casa, em Portugal, o associado no Maputo e o cliente
FN-POESFT1FESP4PVUPDPOTJEFSBTFVNBFTQÏDJFEFDPOTVM
tor “sem abrigo”.
'PJUFOEPQPSCBTFQSPGJTTJPOBJTDPNP1FESP4PVUP FNUPEPP
mundo, que consultoras como a Accenture têm estudado a pro
blemática do teletrabalho, voltando a provar que este modelo
de trabalho é cada vez mais estratégico, no domínio da redu
ção de custos, aumento da produtividade e utilização de novas
tecnologias. i.PCJMF8PSLo)BWFZPVBEBQUFEZPVS3FBM4UBUF
4USBUFHZ w é o título de um relatório que acentuou a discussão
FNUPSOPEFTUFNPEFMPEFUSBCBMIP&BEJTDVTTÍPBMBSHPVTF
&OUJEBEFTEFSFGFSÐODJB DPNPBOPSUFBNFSJDBOBGlobal Work
place Analytics BOUFSJPSNFOUFEFTJHOBEB The Telework Rese
BSDI /FUXPSL  RVF TF EFEJDB Ë DPOTVMUBEPSJB F JOWFTUJHBÎÍP
EFTUBTÈSFBTFRVFBOBMJTPVEFUBMIBEBNFOUFPiUSBCBMIPËEJT
UÉODJBw DPODMVÓSBNRVFRVBSFOUBFDJODPQPSDFOUPEBGPSÎBEF
USBCBMIP OPT&TUBEPT6OJEPT FYFSDFVNBQSPGJTTÍPDPNQBUÓWFM
com o teletrabalho, mais que não seja, em QBSUUJNF.
&NUPEPPNVOEP DFSDBEFDJORVFOUBNJMIÜFTEFQSPGJTTJPOBJT
que optam por trabalhar em casa têm empregos compatíveis
com este modelo de trabalho, mas apenas cerca de três mi
lhões consideram a casa como o local principal para trabalhar.
&TUFT OÞNFSPT USBEV[FNTF FN NBJTWBMJBT QBSB P QMBOFUB 
para o ambiente. A não deslocação para o “escritório” consiste
numa poupança de milhões de litros de combustível e milhões
de toneladas de gases emitidos para a atmosfera.
4FUPEPTPTQSPGJTTJPOBJTDPNUSBCBMIPTDPNQBUÓWFJTDPNPUF
letrabalho desenvolvessem a sua atividade a partir de casa, a
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emissão de gases poluentes seria reduzida em cerca de cin
quenta toneladas por ano, o equivalente a retirar toda a força
EF USBCBMIP EF /PWB *PSRVF F PT TFVT WFÓDVMPT EBT FTUSBEBT 
apenas para se ter uma ideia da dimensão.
0T QBÓTFT  OFTUF DBTP PT &TUBEPT 6OJEPT  UJSBSJBN QSPWFJUPT
UBNCÏNGJOBODFJSPT6NBQPVQBOÎBEFDFSDBEFCJMJÜFTEF
dólares por ano e uma substancial redução nos impostos nas
JNQPSUBÎÜFTEFDPNCVTUÓWFJT OPNFBEBNFOUFEP(PMGP1ÏSTJ
co) em cerca de cinquenta por cento.
O teletrabalho não ajuda apenas os que o escolhem como mo
EFMPoBKVEBPBNCJFOUFFBFDPOPNJBF UBNCÏNQPSJTTP PUSB
CBMIPËEJTUÉODJBEFJYPVEFTFSVNFYDMVTJWPEBTQFRVFOBTPS
ganizações e passou a ser prática corrente em multinacionais.
A multinacional Oracle já poupa trezentos milhões de dólares
por ano em custos de imobiliário e de despesas com pessoal. A
HJHBOUFOPSUFBNFSJDBOBUFNDFSDBEFDJORVFOUBQPSDFOUPEPT
colaboradores a trabalhar em regime de teletrabalho.
Começa a ser incontornável a adoção deste padrão de trabalho.
/VNDPOUFYUPEFSFDFTTÍPGB[BJOEBNBJTTFOUJEPBEPUBSNP
delos alternativos.
O preconceito associado ao teletrabalho, que muitas vezes é co
notado com empresas que não valorizam os seus trabalhadores
e que, por isso, os colocam a trabalhar a partir de casa, é facil
mente desfeito com exemplos como os da Microsoft e da Cisco,
HBMBSEPBEBTWÈSJBTWF[FTDPNPQSÏNJPi.FMIPS&NQSFTBQBSB
Trabalhar”, pelo Great Place to Work Institute.
/PTÞMUJNPTBOPT FTUBTVQPTUBiJOEJTDJQMJOBwUFNTJEPFTCBUJEB
O processo de reestruturação global da economia, proporcionado
pelo desenvolvimento científico e tecnológico, prenunciam morte
MFOUBEBEJTUÉODJBFBQPOUBNDBEBWF[NBJTQBSBBTSFMBÎÜFTOP
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mundo virtual, onde os computadores continuam a ser pedra
DIBWF FORVBOUPGFSSBNFOUBGBDJMJUBEPSBEBWJEBEBTFNQSFTBT
É um novo modelo de sociedade de informação, que tem como
consequência óbvia uma nova organização social e profissional.
3FEFTFOIBNTFBTGPSNBTEFWJEBFEFUSBCBMIP QBTTBBTFS
novo o ritmo de desenvolvimento das atividades humanas e o
espaço e o tempo obrigam também a uma redefinição. Como
DPOTFRVÐODJBEFTUBNVEBOÎB BMUFSBNTFPTQSPDFTTPTEFPS
ganização e desenvolvimento do trabalho.
/FTUFDPOUFYUP PUFMFUSBCBMIP QPSDPOUFNQMBSOBTVBOBUVSF[B
intrínseca a flexibilidade de tempo e espaço, através da utiliza
ção das tecnologias de informação, possibilita um alcance extra
UFSSJUPSJBM SFWFMBOEPTFVNBGPSNBEFUSBCBMIPRVFBUFOEFBT
novas exigências da globalização.
Desligar completamente do escritório ainda não é muito comum em algumas empresas em Portugal, mas nos Estados
Unidos ou no Brasil, por exemplo, é normal. Ainda não é muito
aceite socialmente, mas é uma tendência cada vez mais acen
UVBEB  SFGFSF 1FESP 4PVUP  VN QSPGJTTJPOBM MJCFSBM RVF UPEB B
vida rejeitou o escritório físico e o trabalho fechado entre quatro
paredes, onde os dias correm sempre iguais.
+È OPT BOPT OPWFOUB EP TÏDVMP 99  IBWJB FNQSFTBT RVF VUJMJ
zavam o sistema de )PUEFTLJOH, que consiste na utilização de
uma secretária, que era partilhada por várias pessoas, um ca
cifo, onde recebiam as suas coisas e salas de reuniões marca
das previamente.
0DBTPEF1FESP4PVUPÏNBJTVNJMVTUSBUJWPFYFNQMPBQMJDBEPB
um determinado padrão de trabalho. Perceber quais as tarefas
RVFFYFDVUBFDPNPBTQSPHSBNBFDPNQMFUBUPSOBTF QPSJTTP 
obrigatório.
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“As pessoas não trabalham em casa; As pessoas trabalham
no escritório em casa, num espaço isolado fisicamente do am
CJFOUFGBNJMJBSw1BSB1FESP4PVUP FTUBEJTUJOÎÍPÏNVJUPJN
portante para se conseguir o equilíbrio entre as rotinas pes
soais e familiares.
Mas este modelo de trabalho abrange sem qualquer constran
gimento praticamente todas as profissões que não obriguem
PUSBCBMIBEPSBEFTMPDBSTFQBSBVNFTQBÎPGÓTJDP %FTJHOFST,
jornalistas, profissionais de áreas comerciais ou de marketing,
BEWPHBEPT NÏEJDPT HFTUPSFT QSPHSBNBEPSFT VNTFNGJNEF
profissões que, por opção, podem escolher o modelo de tele
trabalho.
/ÍPÏBQFOBTPNPEFMPFNTJRVFPTBUSBJNBT UBNCÏN PRVF
ele lhes proporciona, sobretudo, no que ao equilíbrio entre a
WJEBQSPGJTTJPOBMFBWJEBQFTTPBMEJ[SFTQFJUP&TUFNPEFMPEF
trabalho diminui o stress BVNFOUBPCFNFTUBS QFSNJUFNBJPS
disponibilidade para a família, poupa a preocupação de encon
trar lugar para estacionar o carro, depois de uma demorada
viagem até ao local de trabalho, permite uma diminuição das
despesas, a possibilidade de ser o seu próprio “patrão”, com
tudo de bom que isso implica.
5PSOBTFQPTTÓWFMUSBCBMIBSTFNJOUFSSVQÎÜFT DPOUSPMBOEPBT
sim o seu próprio ritmo de trabalho e, claro, ficar com mais
tempo livre, para o que entender.
'B[TFOUJEPGBMBSUBNCÏNEPiSFWFSTPEBNPFEBw4FSÈRVFUP
EBTBTQFTTPBTTFBEBQUBNBPSFHJNFEFUFMFUSBCBMIP
4ÍP NJMIÜFT BRVFMFT RVF OÍP DPOTFHVFN USBCBMIBS FN DBTB 
simplesmente, porque não conseguem criar uma barreira e
separar a vida pessoal da vida profissional. A disciplina dificil
mente será imposta, as rotinas são difíceis de contornar, a con
DFOUSBÎÍPEJTQFSTBTF BTQFTTPBTTFOUFNTFJTPMBEBT TFOUFN
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necessidade de sair, de ver, de contactar, no fundo, de sociali
zar, de mudar, de quebrar rotinas.
A opção, por excelência, para essas pessoas é o coworking, um
modelo que, como veremos, também se liga, depende e potencia
Pi&TDSJUØSJP7JSUVBMwF OFTUFDBTP UBNCÏNDPNUFMFUSBCBMIP
6NNPEFMPRVFQFSNJUF QBSBBMÏNEFUVEP BMBSHBSFSFGPSÎBS
o networking, entre profissionais de diversos setores.
A ideia é facilmente percetível: quando é conveniente o profis
sional trabalha em casa, quando sente necessidade de estar
em contacto com outras pessoas ou apenas mudar de ambien
te ou procurar um sítio que promova a criatividade, trabalha
num espaço de coworking, onde também pode contactar com
a equipa de secretariado, recolher correspondência, no fundo,
VUJMJ[BS VN EPT NPEFMPT BCPSEBEPT OFTUF MJWSP  P i&TDSJUØSJP
7JSUVBMw
Mas a lista de atividades profissionais que se permitem utilizar
este modelo de trabalho é tão extensa que não caberia neste
MJWSP)ÈPTRVFWÍPNBJTËGSFOUFFRVFQFOTBNRVFPUSBCBMIP
deve ser realizado em casa e não no escritório.
6NBFTQÏDJFEFGVOEBNFOUBMJTNPTBVEÈWFMEPUFMFUSBCBMIP
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“The Managers and the Meetings” é o que Jason Fried acha que
se passa, basicamente, quando se está a trabalhar num escri
tório, durante o dia. O mesmo é dizer que se passa a vida em
reuniões e com os diretores.
Jason pergunta se os verdadeiros problemas não estão no es
DSJUØSJP
& DPMPDB FTUB JOUFSSPHBÎÍP FN NVJUBT EBT QBMFTUSBT FN RVF
QBSUJDJQBQPSUPEPPNVOEP&MFEJ[RVFPTQSPCMFNBTSFBJTTÍP
o que ele gosta de apelidar de ...
&TUFFNQSFFOEFEPS CBTUBOUFBQSFDJBEPFNUPEPPNVOEPQF
las suas ideias na reformulação dos modelos de trabalho, pro
tagoniza uma visão que acaba por ser um tudo nada revolu
DJPOÈSJB &MF FYQMJDB QPSRVF Ï RVF FN TVB PQJOJÍP ithe work
doesn´t happen at workw QPSRVFÏRVFPUSBCBMIPOÍPBDPOUFDF
no escritório).
"OUFTEJTTP ÏOFDFTTÈSJPFOUFOEFSRVFNÏ+BTPO'SJFE DPGVO
EBEPS F QSFTJEFOUF EB  4JHOBMT  VNB FNQSFTB DPN TFEF FN
$IJDBHP &TUBEPT6OJEPTEB"NÏSJDB RVF FOUSFPVUSBTDPJTBT 
constrói ferramentas de produtividade baseadas na web.
+BTPO Ï OPSUFBNFSJDBOP F WJWF OVNB TPDJFEBEF DPNQFUJUJWB 
extremamente competitiva e global. O seu lema é: “a competitividade intencional é o mínimo”&MFÏUBNCÏNDPBVUPSEF
publicações que abordam novas formas de concetualizar o tra
balho e a criatividade.
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'PSNBEP FN 'JOBOÎBT QFMB 6OJWFSTJEBEF EP "SJ[POB  GPJ EJSF
tor criativo de empresas de web design, antes de fundar a 37
4JHOBMT"VUPSEFEJWFSTPTMJWSPTTPCSFOFHØDJPT ÏVN blogger
dedicado a estas temáticas.
&MF OÍP UFN EÞWJEBT RVBOEP BGJSNB FYJTUJSFN WÈSJPT FSSPT OP
modelo de gestão tradicional das empresas. Tudo parece prio
ritário, logo, nada tem prioridade. Importa então definir as
prioridades. É difícil trabalhar no trabalho, não nos deixam!
afirma. Jason Fried pensa que o escritório está invadido de
interrupções, na maioria, involuntárias. As pessoas preferem
realizar o seu trabalho de manhã cedo ou à noite ou até levar
o trabalho para casa, aos fins de semana, justifica.
/ÍP TF USBUB EF VNB PQÎÍP DPOTDJFOUF EPT DPMBCPSBEPSFT EB
empresa mas algo que decorre do erro que a estrutura dos lo
DBJTPOEFUSBCBMIBNFOGFSNB6NBOPWBRVFTUÍPTFMFWBOUBBT
QFTTPBTDPOTFHVFNQSPEV[JS "SFTQPTUBÏTJN NBT...
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4F BT QFTTPBT OÍP GPTTFN JOUFSSPNQJEBT  USBCBMIBSJBN NF
lhor. As interrupções são o maior inimigo da produtividade e da
DSJBUJWJEBEF QPSRVFPUSBCBMIPBEBQUBTFBFTTBTJOUFSSVQÎÜFT 
DPMFHBTRVFDPOUBNQJBEBT UFMFGPOFTRVFUPDBN PTUBJTi.
M”. Os diretores convocam reuniões a todo o instante. Chega
mos ao escritório, ligamos o computador e de seguida temos
VNBSFVOJÍPEFVNBIPSB4FOUFRVFBSFVOJÍPGPJVNBQFSEB
de tempo, sai para almoçar. Quando regressa, visita as redes
sociais ou conversa com o colega sobre assuntos banais, de re
pente são cinco horas e não fez nada do que verdadeiramente
devia ter feito, exemplifica Jason Fried.
6NBRVFTUÍPÏBQSPEVUJWJEBEF BPVUSBÏTFBTQFTTPBTTFTFO
tem satisfeitas com esse ritmo de trabalho, porque as interrup
ÎÜFTEPEJBBEJBOÍPQPEFNTFSFMJNJOBEBT
É uma linha transversal ao pensamento de Jason Fried, o facto
de as mudanças necessárias não estarem apenas ao alcance
dos colaboradores. As empresas podem melhorar a sua filoso
fia de trabalho como um todo. Principalmente evitando a ação
fora de contexto dos gerentes e diretores e as tais reuniões
intermináveis e pouco produtivas. O trabalho deles consiste
FN JOUFSSPNQFS PT PVUSPT %JSJHJS Ï TJOØOJNP EF JOUFSSVQÎÍP
querer saber qual o ponto de situação de um trabalho, se está
pronto, convocar reuniões para saber o que está a ser feito e
como, interromper, interromper, interromper, sublinha, numa
FOUSFWJTUBËSFWJTUBCSBTJMFJSBÉpoca.
A ideia algo fundamentalista de Jason passa por entender que
as empresas têm nos seus diretores uma espécie de polícia,
que vigia as tarefas dos colaboradores. Na minha empresa, não
precisamos de diretores, são os colaboradores que gerem o
seu trabalho. Se precisam de ajuda, procuram alguém que
esteja num patamar superior. O exemplo, na primeira pessoa.
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1PEFSÈEJ[FSTFRVFFTUBTQPTJÎÜFTBTTVNJEBTQPEFNJOEV[JS
a anarquia estrutural, mas Jason Fried contradiz essa ideia:
não é esse tipo de controlo ou essa cobrança que vai fazer com
que os colaboradores desempenhem o seu papel, mas sim o
JOUFSFTTFRVFFMFTUÐN4FFTUJWFSFNJOUFSFTTBEPTFNGB[FSP
USBCBMIP FMFTGB[FNOP1BSBBGFSJSFNTFPUSBCBMIPFTUÈBTFS
SFBMJ[BEPDPNPQMBOFBEP PQMBOFBNFOUPÏGVOEBNFOUBM CBT
UBMIFTNPOJUPSJ[BSBQSPEVUJWJEBEF PDVNQSJNFOUPEPTQSB[PT
e restantes pressupostos.
É por isso que este empreendedor vê vantagens em trabalhar
FNDBTB OBNBJPSJBEBTWF[FT%FQFOEF PCWJBNFOUF EPUJQP
EF QFTTPB F EB DBTB RVF UÐN )È RVFN QSFGJSB P JTPMBNFOUP
e a solidão para estar concentrado, mas muitas dessas pes
soas também encontram em casa dispersões mil: as crianças,
o cão, a televisão, o carteiro, a empregada, o aspirador. Jason
reconhece que, para a maioria das pessoas, trabalhar em casa
seria pouco produtivo, a não ser de forma ocasional, uma vez
por semana, duas por mês.
Menos é mais. Nem sempre mais é melhor. Menos é sempre
uma opção para melhorar a vida de cada um. Trabalhar menos
e melhor também permite ter menos colaboradores, mas, em
contrapartida, estamos mais comprometidos.
%FGBDUP IPKF BGJMPTPGJBOPTOFHØDJPTUFNDPNPÞOJDBPQÎÍPP
“mais” que Jason Fried detesta. Crescer rápido, vender mais,
produzir mais, lucrar mais.
Claro que é importante crescer, vender e lucrar, explica, mas,
muitas vezes, acabamos por ser desonestos com os projetos de
vida pessoais, por causa disso. Todos admiram os “workaho
lics” como uns heróis, mas eles têm “pés de barro”.
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Catherine Gall,
%JSFUPSBEFJOWFTUJHBÎÍP
EB4UFFMDBTF
Workspace Futures.

ª4UFFMDBTF
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O verdadeiro herói está em casa, porque encontrou uma forma
rápida e prática de resolver os seus problemas e de fazer o
seu trabalho, concluir as suas tarefas e atingir os seus objetivos, conclui.
" SFDFOUF EFDJTÍP EB :BIPP EF FMJNJOBS P QSPHSBNB EF UFMF
trabalho levantou importantes questões sobre a implementa
ção de políticas de trabalho flexíveis. Cada empresa é única,
logo, a sua cultura em termos de local de trabalho também o
Ï0TDSÓUJDPTEPUFMFUSBCBMIPQSFPDVQBNTFDPNPGBDUPEFPT
UFMFUSBCBMIBEPSFT EB :BIPP OÍP TFSFN UÍP QSPEVUJWPT RVBOEP
USBCBMIBNGPSBEPFTDSJUØSJP%J[FNRVF QBSBUJSBSPNÈYJNP
proveito da colaboração e maximizar a comunicação, os mem
bros das equipas precisam de trabalhar lado a lado.
$BUIFSJOF (BMM  EJSFUPSB EF JOWFTUJHBÎÍP EB 4UFFMDBTF 8PSLT
pace Futures, defende que “isto pode ser verdade em alguns
casos, mas os benefícios de uma política de trabalho flexível e
bem concebida superam grandemente as suas desvantagens”.
Tendo como base um século de pesquisas sobre como criar
ambientes de trabalho eficazes que melhorem a produtivida
de dos funcionários e promovam a colaboração e a inovação, a
4UFFMDBTFBDSFEJUBRVFÏDSVDJBMEBSBPTGVODJPOÈSJPTBFTDPMIB
e o controlo sobre onde e como trabalham. Isto potencia os fun
DJPOÈSJPT FQFSNJUFMIFTFTDPMIFSBNCJFOUFTEFUSBCBMIPRVF
promovam a sua produtividade pessoal.
Isto não significa que todas as pessoas irão, de repente, optar
QFMPUFMFUSBCBMIP6NBSFDFOUFQFTRVJTBEB4UFFMDBTFNPTUSPV
que, mesmo em empresas com políticas de trabalho flexíveis,
a maioria dos profissionais continua a ir para o local de traba
MIP&TUFTQSPGJTTJPOBJTBDSFEJUBNRVFPFTDSJUØSJPÏPNFMIPS
local para a realização do trabalho. Mais de 70% dos inquiridos
afirmaram que o escritório é o melhor local para interagir com
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PTDPMFHBT FSFGFSJSBNRVFPFTDSJUØSJPGPSOFDFBDFTTPËT
ferramentas e tecnologia necessárias.
"DPOTVMUPSBEB4UFFMDBTFSFGFSFRVFiPTUSBCBMIBEPSFTBJOEB
UÐN VN MPOHP DBNJOIP B QFSDPSSFS )PKF FN EJB  BT QFTTPBT
trabalham em novos negócios e em negócios ‘não convencio
OBJT "T TVBT OFDFTTJEBEFT TÍP EJGFSFOUFT F NBJT DPNQMFYBT
EP RVF OVODBw "QFTBS EFTUB SFBMJEBEF  P FTUVEP EB 4UFFMDB
se conclui que dois em cada três trabalhadores sentem que os
seus espaços atuais não suportam uma grande variedade de
atividades.
A chave é fornecer opções e escolhas apropriadas. Muitas
pessoas gostam de trabalhar em espaços abertos e partilha
dos que estimulam a colaboração e a criatividade.
Outros preferem trabalhar em sossego, seja no escritório ou
em casa. Mas a maioria precisa de elementos dos dois, de
pendendo do tipo de trabalho que faz e das suas preferências
pessoais. Políticas de trabalho eficazes oferecem a combina
ção certa de espaços e soluções para permitir aos funcionári
os trabalhar onde forem mais produtivos.
6NB QPMÓUJDB EF USBCBMIP FGJDB[ EFWFSÈ PGFSFDFS FTQBÎPT DP
laborativos e ambientes sossegados no local de trabalho, bem
como a possibilidade de trabalhar a partir de casa, oportuni
dades para ir “acampar”, para o que sociologista Ray Olden
CVSHDIBNPVEFiUFSDFJSPTMPDBJTwoDBGÏT MJWSBSJBT FTQBÎPT
de coworking e outras localizações afastadas tanto de casa
como do escritório.
"PQFSNJUJSTFRVFPTDPMBCPSBEPSFTBCPSEFNEJGFSFOUFTUJQPT
de tarefas nos ambientes de trabalho apropriados, há fortes
probabilidades de um aumento da produtividade e energia dos
NFTNPToBUÓUVMPEFFYFNQMP EPTQSPGJTTJPOBJTJORVJSJ

58

tttttt0650'5)&0''*$&

dos referiram que uma boa vista através da janela do local de
trabalho é muito importante para a sua produtividade.
É claro que é importante monitorizar a produtividade do co
laborador, e se tiver uma quebra quando começa a trabalhar
em casa, a empresa necessita de fazer alterações.
Mas, acima de tudo, dar aos colaboradores a possibilidade de
escolha e o controlo sobre os seus ambientes de trabalho irá
NFMIPSBSBQSPEVUJWJEBEF OÍPJNQFEJMB
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As tecnologias vieram facilitar o modelo de teletrabalho, no
meadamente o cloud computing. Os telefones inteligentes apa
SFDFSBNOBEÏDBEBEFPJUFOUBEPTÏDVMP99 NBTTØHBOIBSBN
GBNBOPJOÓDJPEPTÏDVMP99*1BTTBSBNUSJOUBBOPT PRVFFN
tecnologia é sempre muito tempo. A evolução electrónica e o
desenvolvimento da capacidade de processamento dentro de
VNEJTQPTJUJWPJOGMVFODJBNTFNBJTEPRVFOVODB0RVFIPKFÏ
bom, amanhã, é muito melhor.
"T TPMVÎÜFT EF MJHBÎÍP Ë JOUFSOFU FWPMVFN B VN SJUNP OVODB
antes visto.
A evolução tecnológica permite criar dispositivos com cada vez
maior capacidade de processamento e mais portáteis, o que faz
BVNFOUBS B NPCJMJEBEF &YJTUJOEP FTTF BUSJCVUP  CBTUB  FOUÍP 
ter acesso a uma rede.
0 BDFTTP Ë JOUFSOFU QFSNJUF DIFHBS B RVBMRVFS DPOUFÞEP RVF
FTUFKBOBSFEF FNRVBMRVFSMVHBSFBRVBMRVFSNPNFOUP)È
muito que isso deixou de ser um obstáculo.
O tráfego de internet móvel cresceu exponencialmente, com
parado com a internet fixa, o que revela que as tendências de
VUJMJ[BÎÍP FTUÍP FN NVEBOÎB QFSNBOFOUF 7FSJGJDBTF RVF BT
pessoas que têm ao seu alcance os meios necessários para tra
balhar de forma móvel utilizam esses meios, tornando esse um
caminho cada vez mais explorado.
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i4FPCTFSWBSNPTBTUFOEÐODJBTEPTÞM
timos anos, com a democratização da
banda larga, quer seja em acesso fixo
PVNØWFMoDPNPTÍPPTDBTPTEBGJCSB
FEP((o QPEFNPTEJ[FSRVFPUFMF
USBCBMIP BUSBWÏTEPWÓEFP WP[  instant
messaging, telepresença e partilha de
conteúdos) está disponível para além
EPFTDSJUØSJPw SFGFSF.JHVFM-PV[FJSP 
responsável pela área de Colaboração
da Cisco Portugal.

Relatando a sua experiência na em
presa, destaca o facto de “na Cisco já
ser uma ferramenta de trabalho im
prescindível. A não disponibilização do
teletrabalho por parte da organização
poderá, hoje em dia, influenciar nega
tivamente a captação de novos colab
oradores de topo e a retenção de tal
ento.
"TVBWJTÍPÏNVJUPDMBSBi%FGJOJUJWB
mente, o teletrabalho não é uma moda

© Cisco

&TUF FTQFDJBMJTUB TVCMJOIB RVF  iIPKF
FNEJB PUFMFUSBCBMIPFTUÈNVJUPGB
cilitado, na medida em que o acesso
GB[TF BUSBWÏT EF EJTQPTJUJWPT DPNP
PC, laptops, tablets, notebooks ou
smartphones, cujas plataformas ofe
recem de forma simplificada as mel
hores resoluções, unificando os res
tantes processos de comunicação”.

.JHVFM-PV[FJSP 
responsável
pela área de
Colaboração da
Cisco Portugal

61

tttttt0650'5)&0''*$&

ou uma tendência, mas sim uma forma de tornar os colabora
dores mais produtivos e satisfeitos com a flexibilidade propor
cionada”.
O leque de soluções é vasto.
O surgimento dos servidores partilhados, por exemplo, poten
DJBPTNPEFMPTEFUSBCBMIP DPNPPi&TDSJUØSJP7JSUVBMwPVPUF
MFUSBCBMIP"/VWFN OPGVOEP ÏVNTFSWJÎPFTFHVFBNBUSJ[
destes modelos de trabalho, o custo baixo. Os servidores parti
lhados são pagos, mas ter um servidor próprio custa bem mais,
NVJUP NBJT )È B NBOVUFOÎÍP EPT TFSWJEPSFT  BT MJDFOÎBT EF
software, a instalação do software. A possibilidade de violações
EF TFHVSBOÎB Ï JOGJOJUBNFOUF NBJPS 0T TFSWJEPSFT OB /VWFN
possuem sistemas de segurança mais avançados e caros, é um
facto, mas é acessível a todos, exatamente por ser partilhado.
Cada utilizador paga para utilizar e muitos milhões de utiliza
dores permitem a utilização com um custo baixo.
"/VWFNWFJPSFWPMVDJPOBSPDPODFJUPEFUSBCBMIPQBSUJMIBEP
"QFTBSEFWJSUVBM FMBFYJTUF4ÍPEJTDPTGÓTJDPTRVFEJTUSJCVFN
informação. O utilizador não sabe onde estão armazenados os
seus dados. Tanto podem estar em Paris como em Joanesbur
go. A rede, distribui a informação, em função do local onde o
utilizador está a aceder.
Falamos do cloud computing, que permite distribuir a informa
ção, mas que também faz backup dessa informação, tendo em
conta que ela está distribuída por muitos “nós”.
&TUBGFSSBNFOUBUFDOPMØHJDBSFWPMVDJPOÈSJBGB[DPNRVFPTUFN
QPTEFBDFTTPËJOGPSNBÎÍPUFOEBNBTFSJEÐOUJDPT FNUPEPP
mundo, em todo o instante, porque os dados são armazenados
de forma inteligente, como referido, guardando um histórico
em sítios geograficamente distribuídos.
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)ÈNVJUPRVFDPNFÎPVBDPSSJEBË/VWFN7JSUVBM
A Google e IBM lançaram a primeira grande ofensiva para contro
lar o que os especialistas chamam de nova fronteira da era digi
UBM PV FNUFSNPTUÏDOJDPT B/VWFN*OGPSNBUJWBw *OGPSNBUJPO
Cloud).
/ÍPÏGJDÎÍPDJFOUÓGJDB²BNBJTQVSBSFBMJEBEFUFDOPMØHJDB RVF
saiu dos laboratórios de pesquisa para entrar no universo cor
porativo, mas que também chegou aos computadores domés
ticos.
0DPODFJUPEB/VWFNTVSHJVOPTBOPTTFUFOUBEPTÏDVMPQBT
sado, quando os cientistas perceberam que o desenvolvimen
to da internet e das redes de comunicação acabaria por criar
um espaço virtual sem dono e sem fronteiras, onde circulariam
softwares e informações que ficariam ao alcance de qualquer
utilizador.
"QSJNFJSBHSBOEFBQPTUBDPSQPSBUJWBOPDPODFJUPEB/VWFNGPJ
feita pela Google que começou a desenvolver, em 2002, “pro
gramas” de edição de texto, planificadores eletrónicos, correio
eletrónico e agendas que não seriam descarregados nem guar
dados em computadores, como acontecia com os programas
8PSE &YDFMFP0VUMPPL, da Microsoft, por exemplo.
Jeff Marusak, da Cisco Collaboration Marketing Team, partilha
a sua experiência na implementação de um projeto de Cloud
Computing na Coraid, uma empresa americana de tecnologias
de informação com 170 colaboradores: “A Coraid está a utilizar
P$JTDP8FC&Y5FMFQSFTFODFQBSBQÙSFNDPOUBDUPPTDPMFHBT
do centro de engenharia na Califórnia, com o grupo de suporte
e de desenvolvimento, localizado no estado da Georgia”.
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Os profissionais participam semanalmente em reuniões onde
estão “confortavelmente sentados em duas metades da mesma
sala, separados apenas por um ecrã e pela internet”, afirma
,FWJO#SPXO $&0EB$PSBJE
Com uma tecnologia baseada no modelo de “telepresence as a
servicew BFYQFSJÐODJBEFDPMBCPSBÎÍPBUSBWÏTEFWÓEFPOB/V
WFNFYQBOEJVTFQBSBBMÏNEPBNCJFOUFEFUSBCBMIP QBTTBOEP
a reunir equipas completas e aproximando culturas diferentes
que, de outra forma, apenas seria possível se as pessoas se
encontrassem presencialmente.
ª4UFFMDBTF
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0VUSB GPSNB EF DPMBCPSBÎÍP OB /VWFN Ï P 8FC&Y .FFUJOHT  iB
partir do qual os engenheiros da Coraid partilham desenhos,
apresentações e outros conteúdos com colegas e clientes, tudo
durante as reuniões em telepresença”, exemplifica Jeff Marusak.
A utilização destas ferramentas permite uma partilha ágil de
conteúdos, ajudando, neste caso, a Coraid, a obter um time
UPNBSLFU mais rápido. Além disso, este tipo de tecnologia
UFN VNB GÈDJM JOUFHSBÎÍP DPN TJTUFNBT $3. Customer Re
lationship Management), permitindo que a empresa obtenha
mais leads.
Tal como esta, há várias soluções baseadas na nuvem que são
JNQMFNFOUBEBTDPNVNBSFMBÎÍPEFDVTUPCFOFGÓDJPFRVJMJCSB
da e sem interrupções na atividade das empresas. A nuvem
permite um arranque rápido sem serviço de manutenção, eli
minando a necessidade de ter pessoal de TI especializado.
%FBDPSEPDPN,FWJO#SPXO iTFUJWÏTTFNPTRVFQBSBS BCSBO
dar ou redesenhar a forma como os nossos sistemas informá
ticos funcionavam, teria sido um desastre face aos custos que
isso implicaria. Para nós, a nuvem foi determinante em termos
de escala e velocidade.”
0TQSPHSBNBTDPMPDBEPTOB/VWFNTÍP FNBMHVOTDBTPTHSB
UVJUPTFPTFVBDFTTPÏGFJUPBQBSUJSEFRVBMRVFSMVHBS%BÓBP
TVSHJNFOUP EP DPODFJUP EF /VWFN *OGPSNBUJWB GPJ VN QBTTP
Informação disponível na rede, acessível em qualquer lugar e
potencialmente livre de qualquer direito de propriedade.
Cientistas alemães começaram então a estudar as consequên
DJBTTPDJBJTFDVMUVSBJTEB/VWFN*OGPSNBUJWB
" BSRVJUFUVSB JOGPSNBUJWB FN /VWFN FYQMPSB BT SFMBÎÜFT RVF
as pessoas poderão estabelecer, a partir do uso de sistemas
pessoais de comunicação, muito semelhantes aos telemóveis.
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6NFTUVEPEFTFOWPMWJEPQFMB6OJWFSTJEBEF5FDOPMØHJDBEF%BS
mstad, na Alemanha, afirma que estes aparelhos de comunica
ção pessoal dispensam o controlo centralizado num dispositivo
móvel e não dependem da internet.
A mais revolucionária de todas as ideias desenvolvidas nesse
estudo é a de que a capacidade informativa de cada indivíduo
cresce proporcionalmente ao número de pessoas que entram
na área de alcance da sua plataforma. Isto pode significar um
novo e radical avanço na descentralização do fluxo de troca de
informação.
A comunicação entre pessoas é uma necessidade natural e não
EFJYBSÈEFPTFS4FNQSFGPJBTTJNBUSBWÏTEPTUFNQPT$POUV
do, evoluiu cada vez mais de forma célere, e cada vez mais efi
caz e acessível. É a democratização das comunicações. A maior
capacidade de processamento de entrega de dados e a possi
bilidade de os armazenar e de a eles ter acesso de uma forma
GÈDJMFCBSBUBUPSOPVTFGVOEBNFOUBM+ÈÏQPTTÓWFMSFDFCFSVN
fluxo de dados e uma quantidade maior de informação.
À medida que aumenta a capacidade de distribuir e entregar
conteúdos em terminais de comunicação de dados e de voz,
como um smartphone, por exemplo, vão sendo criadas as con
dições para que a experiência de quem tem acesso aos dados
melhore cada vez mais.
Os espaços de trabalho do futuro estão cada vez mais presentes
e isso está definido pelo enraizamento que a tecnologia conse
guiu ter em todos os negócios, em todas as atividades profis
sionais.
"JOUFSBUJWJEBEFDPNPTDPODFJUPT GPSNBTFQBESÜFTEFUSBCB
lho e com tudo o que a isso está inerente mudou o paradigma.
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&ODPOUSBS P FTDSJUØSJP EP GVUVSP  QPSRVF P GVUVSP USBEV[TF KÈ
e agora, acedendo ao escritório em qualquer lugar. Como que
a provar isso mesmo, Fiona Graham, repórter de tecnologia e
OFHØDJPTEB##$/FXT BTTJOPVVNBSUJHPTPCSFQBSBPOEFOPT
FTUÈBMFWBSBUFDOPMPHJB OPTÏDVMP99*
& TFBUÏBRVJBCPSEÈNPTBMHVNBTQSPGJTTÜFTNBJTDPOWFODJP
nais, através deste artigo da ##$/FXT#VTJOFTT GJDBTFDPN
a certeza de que, por exemplo, todos estes conceitos, formas e
QBESÜFTEFUSBCBMIPBQMJDBNTFUBNCÏNBVNBPSRVFTUSBTJO
GØOJDB²PDBTPEB0SRVFTUSB4JOGØOJDBEF-POESFT
/BFYBUBNFEJEBFNRVFVNBFNQSFTBQSFDJTBEFJOWFTUJSFN
tecnologia, para tornar a sua força de trabalho mais móvel,
flexível e competitiva, também uma orquestra de nível mundial
precisa, como se poderá verificar.
4ÍPPJUFOUBNÞTJDPTEFOBDJPOBMJEBEFTEJGFSFOUFT RVFWJBKBN
e atuam por todo o mundo, e um staff de setenta e cinco pes
TPBTRVFUSBCBMIBNFN-POESFT OPFTDSJUØSJP OBPSHBOJ[BÎÍP
dos eventos, na gestão artística, no departamento de educação.
6NB FRVJQB EF BQPJP BPT HFTUPSFT EB PSRVFTUSB  NBFTUSPT F
NÞTJDPTRVFQPSWF[FTGVODJPOBBVNBEJTUÉODJBGÓTJDBHJHBO
tesca. A tecnologia é vital para a 0SRVFTUSB4JOGØOJDBEF-PO
dres, que passa grande parte do seu tempo a viajar de conti
nente em continente.
&NEFUFSNJOBEPNPNFOUP PTHFTUPSFTFPTFYFDVUJWPTEBPS
questra sentiram a necessidade de fazer um upgrade Ë TVB
rede telefónica, gasta, desatualizada, envelhecida, bem como
BUPEBBFTUSVUVSB5*EBPSHBOJ[BÎÍP FJTTPDSJPVMIFTBPQPS
tunidade de introduzirem uma maior e melhor flexibilidade no
trabalho que todos têm que desenvolver.
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Os custos foram reduzidos e toda a equipa de gestão funciona
de forma pragmática, simples, direta, ligam os laptops e to
NBNEFDJTÜFTFNUFNQPSFBM FTUFKBNFN4ÍP1BVMP %FMJPV
1BSJT*TTPUPSOPVBPSHBOJ[BÎÍPNBJTÈHJM/ÍPTFSÈ TFHVSB
mente, como refere Fiona Graham, “um cenário invulgar, uti
lizar a tecnologia fora de quatro paredes e também entre elas,
mas corporiza um padrão que cresce e materializa uma visão
EP FTQBÎP EF USBCBMIP EP AGVUVSP " UFDOPMPHJB NBOUÏNOPT
constantemente ligados com o escritório central, porque o es
DSJUØSJPEB0SRVFTUSB4JOGØOJDBEF-POESFTÏ FNSJHPS PMPDBM
onde naquele momento a orquestra se encontra a atuar”.
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É o desenvolvimento das infraestruturas tecnológicas e o preço
acessível dos softwares OPNFBEBNFOUFOB/VWFN RVFFTUÍPB
dar a pequenas organizações a capacidade e as ferramentas de
USBCBMIPRVFTØBTHSBOEFTFNQSFTBTUJOIBNOPQBTTBEP)ÈQPV
cos anos, se fosse necessário realizar uma “videoconferência”,
essa operação só estava ao alcance de grandes organizações.
1FESP4PVUPFYFNQMJGJDBFNEFUFSNJOBEPNPNFOUPUFOUFJQSP
EV[JS VNB GFSSBNFOUB QBSB B HFTUÍP EF QSPHSBNBT MJHBEPT Ë
execução estratégica. Fizemos o caderno de encargos, pedimos
uma ou duas propostas e deixei o dossier em cima da secretá
SJB/ÍPÏRVF QBTTBEPTFOTJWFMNFOUFVNNÐT FODPOUSPVNB
GFSSBNFOUB OB JOUFSOFU  OB i/VWFNw  RVF GB[JB FYBUBNFOUF P
mesmo que eu estava a tentar fazer, apenas por vinte dólares
por utilizador!
É um facto que hoje as empresas podem ter ferramentas com
plexas de gestão de projetos, podem ter bases de dados de
conhecimentos, partilhados por todos, embora em locais dife
rentes, a preços baixos. Afinal, a organização de processos é a
espinha dorsal de uma empresa que trabalhe sem escritório
físico e trabalhar sem “picar o ponto” exige automotivação, au
tonomia e maturidade.
&YJTUFVNBOFDFTTJEBEFEFEJTDJQMJOBQBSBRVFNPQUBQPSFTUF
modelo de trabalho porque ele não reduz apenas os custos,
também cria expetativas de melhor qualidade de vida.
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© Patrício Miguel

1FESP4PVUP
QBSUOFSEB4$"$POTVMUPSFT

6N QSPDFTTP DPNQSPWBEP QPS 1FESP 4PVUP a possibilidade de
trabalhar em outro ambiente que não seja o próprio escritório,
em casa, é extremamente agradável. A expetativa de trabalhar
numa esplanada, numa tarde primaveril, é motivadora e é positiva. Dou como exemplo as pessoas que deixam as grandes cidades e vão para o interior.&TTBTQFTTPBTWÍPNBJTWF[FTBPDJOFNB
EPRVFRVBOEPWJWJBNOBDJEBEF"QSPYJNJEBEFEBTDPJTBTEÈOPT
expetativas muito positivas na vida. O equilíbrio da vida familiar
assume, através deste modelo de trabalho, um papel importante.
1FESP 4PVUP EÈ DPNP FYFNQMP VN BNJHP RVF USBCBMIBWB OVNB
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multinacional: ele foi nomeado para ser responsável por um pro
EVUPEFTTBFNQSFTB EFTEFB3ÞTTJBBUÏ-JTCPB FRVFSJBNRVFFMF
se mudasse com a família para Bruxelas. Ao que ele argumentou
RVF TFQBTTBWBVNEJBQPSTFNBOBFNDBTB FN-JTCPB QBSBRVÐ
NVEBSEFDBTB 'JDPVFN-JTCPB
&TUFBVNFOUPEFRVBMJEBEFEFWJEBEFQFOEFUBNCÏNEBTGFS
SBNFOUBTUFDOPMØHJDBT/PDBTPEFTUFDPOTVMUPSRVFKÈQBTTPV
por grandes multinacionais como a Roland Berger ou a Price
Waterhouse, as principais ferramentas tecnológicas utilizadas
são bastante simples, e dá o exemplo: o software, o Office, com
stand de contactos, permitem fazer newsletters, interagir com
CBTFEFEBEPT UVEPJTUPOBi/VWFNw
1FESP4PVUPGB[RVFTUÍPEFSFBMÎBS0 Go to my PC é uma fer
SBNFOUBRVFVUJMJ[PIÈNVJUPTBOPT RVFNFQFSNJUFFOUSBS FN
qualquer lugar, através de qualquer computador) no meu com
QVUBEPSQFTTPBM&YJTUFBJOEBP8FC&YQBSBUFMFDPOGFSÐODJB.
Facilmente se entende que o modelo de teletrabalho assenta
que nem uma luva em empresas de grande dimensão, mas
também nas de média ou pequena dimensão.
1BSBQBÓTFTQFRVFOPTDPNP1PSUVHBM BCSFNTFHSBOEFTPQPSUV
OJEBEFTIÈNVJUPBMDBOÎBEBTFNPVUSPTQBÓTFT&N"OHPMB UÓOIB
mos um consultor na linha da frente e tínhamos outro consultor na
SFUBHVBSEB RVFFSBFV&ORVBOUPFN-VBOEBFTTFDPOTVMUPSGB[JB
PUSBCBMIPEFDBNQP BBQSFTFOUBÎÍPFTUBWBBOBTDFSFN-JTCPB
&TUJWFNPTVNEJBJOUFJSPBUSBCBMIBS VUJMJ[BOEPBUFMFDPOGFSÐODJB 
para fecharmos a apresentação que foi entregue um dia depois,
OP)VBNCP UFOEPTJEPSFBMJ[BEBFN-JTCPB*TUPKÈÏOPSNBMFN
NVJUBTFNQSFTBToBGJSNBDPOWJDUP0RVFFTUÈFNDBVTBÏDPOTF
guir fazer uma proposta de maior valor acrescentado, a um custo
NFOPS /P DBTP  TØ QPTTÓWFM QPSRVF P DPOTVMUPS FN "OHPMB OÍP
QSFDJTPVEFEFTMPDBSTFB1PSUVHBM
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.BT 1FESP 4PVUP Ï VN IPNFN RVF HPTUB EF EBS FYFNQMPT 
sempre que a conversa é exclusivamente, sobre teletrabalho e,
para tal, mostra o logótipo da sua empresa. &TUFMPHPGPJGFJUP
QPS VNB FNQSFTB RVF TF DIBNB i-PHPXPSLTDPNw F DVTUPV
NF BQFOBT DFOUP F DJORVFOUB EØMBSFT 'J[FNPT VN briefing
QFMBJOUFSOFUËTPO[FEBOPJUFEFVNEPNJOHP QPSRVFBFNQSF
TBFTUÈTFEJBEBOPT&TUBEPT6OJEPT BQFTBSEFFVOFNTBCFS
onde estava o gestor de projeto. Quem faz isto são empresas
subcontratadas em todo o mundo e, no espaço de nove dias,
tinha o logótipo feito”.
0MPHØUJQPEBFNQSFTBEF1FESP4PVUPBUÏQPEFOÍPTFSPNBJT
bonito do mundo, mas, para o conseguir, o consultor gastou
pouco e trabalhou com alguém que nem sequer viu, eu nem
quis saber a morada, nem a cidade, nem sei quem o fez, o que
JNQPSUB Ï RVF  FN -JTCPB  FV UJOIB P NFV MPHØUJQP GFJUP F OP
prazo pretendido.
&YJTUF FNUPEPTPTDBTPT BOFDFTTJEBEFEFDPOUJOVBSBNBOUFS
VNBSFEFEFDPOUBDUPT&UPEPTPTDVJEBEPTTÍPQPVDPT BQFTBS
da liberdade de ação. Não se pode adiar o trabalho. Quem trabalha à distância tem que ter tudo muito bem planeado, têm
que existir momentos de controlo do trabalho, o que exige um
esforço de organização muito superior do que quando estamos
num ambiente físico de trabalho. A organização de processos é
fundamental, se ela não existir a estrutura pode colapsar!
6NBPSHBOJ[BÎÍPQPEFEJWJEJSTFFNWÈSJPTFTUBEPT0gang, no
qual as pessoas não necessitam de regras formais, basta olha
rem umas para a outras e já sabem o que precisam de fazer.
%FQPJT B tribo, um conjunto de gangs que precisa de alguma
organização, por fim, o estado, onde existem estruturas bu
SPDSÈUJDBTFPOEFUVEPUFNSFHSBT2VFNUSBCBMIBËEJTUÉODJB
precisa de regras.
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&TUBÏVNBTPMVÎÍP TPCSFUVEP FNUFNQPTEFDSJTF RVFQPTTJ
bilita a criação de emprego, novos postos de trabalho, redução
do desemprego, menores impactos ambientais e que aumenta
o grau de liberdade e de autonomia profissional e pessoal.
O teletrabalho aumenta o nível de satisfação dos colaboradores, reduz o absentismo, diminui os custos, contribui para a
reeducação da discriminação, reduz os problemas das relações laborais e o stress. A produtividade de um trabalhador
tem sempre a ver com a forma como ele se compara com o gru
po. Imagine que, numa empresa onde se trabalha pouco, um
QSPGJTTJPOBMUSBCBMIBNBJTRVFPTPVUSPT&MFFTUÈNVJUPBDJNB
da média, mas, talvez, abaixo da média de outra empresa onde
TFUSBCBMIBNVJUPoBDSFTDFOUB1FESP4PVUP
A questão pertinente levantada pelo consultor é que, se não
existirem medições ou termos de comparação, é legítimo
QFOTBSTFRVFTFFTUÈBUSBCBMIBSQPVDPF FOUÍP USBCBMIBTF
NVJUBTNBJTIPSBT TBDSJGJDBOEPBMHVNBRVBMJEBEFEFWJEB&N
SJHPS ÏBTTJNRVF1FESP4PVUPBOBMJTBBRVFTUÍP/FTTBTFN
presas há uma competitividade mais estanque, tem que haver
avaliação de desempenho, progressão na carreira.
Como que a justificar a opinião deste gestor, que desde sempre
BEPUPV P UFMFUSBCBMIP DPNP QBESÍP EF USBCBMIP  EPT &TUBEPT
6OJEPTDIFHBPVUSPFYFNQMP
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/PWB *PSRVF  VN BOEBS BMUP  OVN OPWP FEJGÓDJP EF FTDSJUØSJPT 
avaliado em setecentos milhões de dólares. Janelas em vidro
EFTEFPDIÍPBUÏBPUFUP DPNWJTUBQBSBB&TUÈUVBEB-JCFSEBEF
FPQBSB&NQJSF4UBUF#VJMEJOH"SFWJTUB*/$UJOIBVNBEBTSF
EBÎÜFTNBJTCPOJUBTEF/PWB*PSRVF BUBMQPOUPRVFBMVHBWBNP
espaço para sessões fotográficas. Ali, ninguém se queixava por
trabalhar num cubículo ou pelo facto de o café ser de má qua
MJEBEF 1PEF EJ[FSTF RVF RVFN MÈ USBCBMIBWB  BEPSBWB P TFV
local de trabalho.
Mas, de repente, tudo mudou!
/VNBEBTIBCJUVBJTSFVOJÜFTNFOTBJTEFQSFQBSBÎÍPEBSFWJT
UB  P EJSFUPS UJOIB QFSUP EF USJOUB QFTTPBT Ë TVB GSFOUF  FOUSF
jornalistas, editores, designers e outros colaboradores repre
sentativos de todo o staff.
Respirou fundo...
Comunicou que, a partir desse dia, iam realizar uma experiência
temporária. Iam produzir a revista virtualmente, sem estarem
totalmente subordinados a um espaço físico. A ideia era fazer
o próximo número da revista como se a redação não existisse.
Quando terminou a reunião, fomos para as nossas secretárias,
FNQBDPUÈNPTBTDPJTBTFGPNPTQBSBDBTBoEFTDSFWFVNEPT
DPMBCPSBEPSFT EB */$ .BHB[JOF " FYQFSJÐODJB DPNFÎBWB BMJ 
JSÓBNPT USBOTGPSNBS B */$ .BHB[JOF OVNB FNQSFTB WJSUVBM 
temporariamente virtual.

74

tttttt0650'5)&0''*$&

A experiência deixava de fora a parte não editorial, tais como
engenheiros informáticos, pessoal administrativo ou depar
tamento comercial; por isso, o espaço físico, as maravilhosas
instalações, continuariam a funcionar, a renda a ser paga, mas
BQPVQBOÎBFTUJNBEBSPOEBWBPTNJMEØMBSFTQPSBOP&TUF
número não deixava margem para dúvidas.
"*/$.BHB[JOFGPJGVOEBEBFN
É uma publicação mensal focada no crescimento de negócios e
EFFNQSFTBT"OVBMNFOUF B*/$.BHB[JOFQVCMJDBVNBMJTUB
com as quinhentas empresas privadas que mais cresceram nos
&TUBEPT6OJEPT B*/$
As revistas são particularmente resistentes a tudo o que en
volva o “virtual”. É uma área tradicional e que se preocupa, ela
QSØQSJB DPNPBQBSUFDPOTFSWBEPSBEPOFHØDJP%VSBOUFUSJOUB
BOPTB*/$.BHB[JOFGPJJNQSFTTBFNQBQFM VNBSFWJTUBSFBM 
GÓTJDB RVFDIFHBWBËTNÍPTEPTMFJUPSFTBUSBWÏTEPUSBEJDJPOBM
sistema dos correios, o carteiro.
Mas a poupança prevista com o facto de o corpo editorial da
revista trabalhar a partir de casa era reforçada com o acrés
cimo de produtividade. Ao funcionar no regime de teletrabalho
os colaboradores editoriais da revista iam poupar uma hora por
dia em movimentos pendulares, em viagens para chegar ao
FTDSJUØSJP&NUFPSJB QFMPNFOPT JSJBIBWFSVNBDSÏTDJNPEF
produtividade por pessoa, por mês. Mas, mesmo que assim não
fosse, entendiam os diretores da revista, trabalhar desde casa
seria uma vantagem, pois não aumentaria os custos, antes pelo
contrário.
" */$ FTDSFWFV NVJUPT BSUJHPT TPCSF FNQSFTBT RVF FYQFSJ
NFOUBSBN OPWBT GPSNBT EF USBCBMIP &NQSFFOEFEPSFT  DPO
sultores, académicos, muitos afirmavam que trabalhar fora do
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escritório, remotamente, tornava uma empresa mais produtiva,
melhorava o planeta e seria uma forma barata de produzir. Mas
também havia aqueles que nos diziam que tornar uma organi
[BÎÍPDPNPBOPTTBFNBMHPWJSUVBMFSBVNBMPVDVSBoBDSFT
centa Max Chafkin, redator sénior, na webpageEB*/$.BHB
zine.
0RVFFTUFWFTFNQSFTVCKBDFOUFËJEFJBFSBDPODMVJSDPNPTF
ria possível aos empreendedores gerarem riqueza e felicidade,
com uma vida livre do escritório.

© Coalesse

&PTDPMBCPSBEPSFTTFNQSFTFWJBNMJWSFTEFVNBFTQSFJUBEFMB
súbtil ao ecrã do computador, por cima do ombro, ou daquelas
SFVOJÜFTiFTQPOUÉOFBTw PVBUÏNFTNPEFJOUFSSVQÎÜFTGPSUVJUBT
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&N .BSÎP  RVBOEP SFHSFTTÈNPT BP FTDSJUØSJP  Ë SFEBÎÍP  VN
mês depois da partida, eu escrevi um email ao meu staff com
VNBQFSHVOUB4FUJWFTTFRVFEFDJEJS DPOUJOVBSJBiWJSUVBMwPV
SFHSFTTBWBBPFTDSJUØSJP MFNCSB.BY$IBGLJO6NBNÍPDIFJB
apareceu com uma forte convicção a favor do trabalho remoto.
O nosso copy chief 1FUFS.D-BVHIJO RVFOPJOÓDJPEBFYQFSJÐO
cia era um dos mais céticos, mudou completamente a sua ideia.
/ÍPFSBEJGÓDJM 1FUFSFTUBWBBQPVQBSUSF[FOUPTEØMBSFTTØFN
DPNCVTUÓWFMFQPEJBEBSTFBPMVYPEFBDPSEBSËTEF[EBNBOIÍ 
quando lhe apetecia dormir mais um pouco. Os envolvidos na
experiência sabiam que eram eles quem geria o seu próprio
UFNQP FNGVOÎÍPEPTPCKFUJWPT FJTTPUSBOTNJUJBMIFTDPOGJBO
ça, autonomia e ainda lhes elevava a autoestima.
"DPODMVTÍPFTUBWBËWJTUBSFTQPOTBCJMJEBEF SFBMJ[BÎÍPFTB
tisfação.
6NNÐTEFQPJTEPJOÓDJPEBFYQFSJÐODJB UPEPTWPMUBSBNBPDV
QBSBTTVBTTFDSFUÈSJBTFBSFEBÎÍPGJDPVEFOPWPDPNQPTUB&N
HFSBM BTSFTQPTUBTËQFSHVOUBEPUBM email eram consensuais
OVNBTQFUPPTDPMBCPSBEPSFTFEJUPSJBJTEB*/$.BHB[JOFEJT
seram sentir a falta de algumas coisas como os velhos amigos,
os ritmos antigos; mas também ficaram com uma certeza: a
revista conseguiria sobreviver sem precisar de um escritório,
numa situação de emergência, mesmo que o escritório seja um
EPTNBJTCPOJUPTEF/PWB*PSRVF0UFMFUSBCBMIPÏFTNBHBEP
ramente abrangente.
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O teletrabalho sustenta a chamada freelance economy. Permi
UFËTFNQSFTBTFBPTQSPGJTTJPOBJTJOEFQFOEFOUFTWFOEFSFNP
TFVUSBCBMIPBPVUSBTFNQSFTBTBOÓWFMHMPCBM4FUJWÏTTFNPT
optado por escrever esta obra sem termos tido o trabalho de
pesquisa e investigação que na verdade tivemos, podíamos
comprar, através da internet, uma pesquisa sobre teletrabalho.
Podíamos comprar umas horas de trabalho a alguém que podia
estar na Índia, no Paquistão ou na Bélgica. Basta, para isso, que
EPPVUSPMBEPTFGBMFJOHMÐT VNBMÓOHVBVOJWFSTBM%FQPJT QP
EÓBNPTBWBMJBSBQFTRVJTB QBHÈMBFDPNFÎBSBFTDSFWFSFTUF
livro. Obviamente, não foi o que fizemos, mas é algo que está ao
alcance de qualquer um.
É o teletrabalho, na sua verdadeira essência, que faz com que
haja cada vez mais freelancers a trabalhar em todo o mundo. A
procura agudiza a oferta!
É mais um conceito para adicionar a este enquadramento do
UFMFUSBCBMIP6NBFTQÏDJFEF outsourcing feito pela multidão,
o crowdsourcing.
1FHVFNPTOPFYFNQMPEPMPHØUJQPEBFNQSFTBEF1FESP4PVUP
$PNQSPVP OVNB FNQSFTB RVF UJOIB VNB NBSDB  NBT QPEJB
UÐMPDPNQSBEPOVNQPSUBM POEFDPOTFHVJSJBWÈSJBTPGFSUBTF
vários preços. O crowdsourcing tem as respostas na multidão e
não numa única empresa.
O termo freelance economy não é mais que a designação do
crowdsourcing  FTUSVUVSBEP &MF KÈ QPTTVJ BT GFSSBNFOUBT EF
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avaliação do desempenho. A venda de serviços é a chave. Até
porque os sistemas de pagamentos de todos os serviços até
aqui analisados são fiáveis, para ambas as partes.
&TUBNFTDMBEFEFTFOWPMWJNFOUPEFDPODFJUPTUFNVNBSB[ÍP
de ser: o mercado precisa de se reestruturar e procurar so
luções. O teletrabalho é algo que toda a gente faz, em todo o
NVOEP NVJUBTWF[FTTFNTFBQFSDFCFSRVFPFTUÈBGB[FS&T
DSFWFSFTUFMJWSP FNDBTB ËOPJUF PVOPFTDSJUØSJP EVSBOUFP
EJBFQBSUJMIBSPDPOUFÞEPDPNPDPBVUPSÏUFMFUSBCBMIP3FT
ponder aos emails profissionais é teletrabalho. Quantos de nós
não responderam já a mensagens profissionais, num qualquer
aeroporto, utilizando a rede wireless 0VOVNSFTUBVSBOUF 0V
OVNCBSEFIPUFM 6NDPODFJUPDBEBWF[NBJTNPEFSOPFBUVBM
6NDPODFJUPFYQFSJNFOUBEP TPCSFUVEP
A origem do teletrabalho, enquanto tal, não pode ser rigorosa
mente definida.
Por aproximação, a primeira ocorrência de teletrabalho na his
tória moderna terá acontecido em 1962, em Inglaterra, quando
4UFQIBOF 4IJSMFZ DSJPV VNB TUBSUVQ, na altura, um pequeno
negócio a que deu o nome de Freelance Programmers e que
geria a partir de sua casa.
4UFQIBOFGB[JBQSPHSBNBTEFDPNQVUBEPSQBSBFNQSFTBT%PJT
anos depois, em 1964, a Freelance Programmers internaciona
MJ[PVTFF4UFQIBOFHFSJBFOUÍPVNBFRVJQBEFRVBUSPQFTTPBT
7JOUFFRVBUSPBOPTEFQPJT BTUBSUVQ era uma grande empresa,
com mais de mil trabalhadores.
/ÍPGPJTØPQBSBEJHNBRVFNVEPV0TDPODFJUPTUBNCÏNFWP
MVÓSBNFOÍPFYJTUFNTJOBJTEFRVFFTTBNVEBOÎBBCSBOEF&
ainda bem.
Aqueles que optam pelo modelo de teletrabalho necessitam,
por vezes, na sua atividade, de se encontrarem com outras
pessoas, em reuniões de trabalho. Recorrem, na maioria dos
casos, aos centros de negócios. Mas quem utiliza este modelo

79

tttttt0650'5)&0''*$&

EFUSBCBMIP OPÉNCJUPEFVNRVBMRVFSQSPKFUP QBTTPVBGB[FS
uma pergunta sacramental: a reunião é presencial ou em conferência telefónica?
/FTUFNPEFMP DPNPFNRVBMRVFSPVUSP UBNCÏNFYJTUFNEFT
vantagens.
4FOUFTFGBMUBEFBMHVNBSPUJOB DPNPBQBVTBQBSBPDBGÏ PNP
mento de descontração no local de trabalho, o momento de co
locar os assuntos em dia e essa interação é um recuperador de
energia para o resto do dia de trabalho, facilitando a comunicação.
Quem faz teletrabalho em casa tem um grande obstáculo, que é
BQSJWBDJEBEF PVBGBMUBEFMB%JTDJQMJOBSPTPVUSPTFBTJQSØQSJP
é um desafio constante, manter a atenção no trabalho faz parte
desse desafio. Ignorar as distrações não programadas.
²QPSFTUFNPUJWPRVF FNQBÓTFTDPNPPT&TUBEPT6OJEPT FT
tão a surgir cada vez mais os designados “terceiros espaços”,
nomeadamente espaços de coworking e de hotdesking, orien
tados para profissionais móveis que procuram modelos de tra
balho flexíveis. Funcionam em áreas próximas das zonas onde
PT DPMBCPSBEPSFT WJWFN  FWJUBOEP P TUSFTT DPN P USÉOTJUP F P
tempo gasto com as deslocações. Permitem uma combinação
perfeita com o trabalho realizado em casa e com as tarefas re
alizadas nas instalações dos clientes.
4ÍP DFOUSPT EPUBEPT DPN BT DPNPEJEBEFT OFDFTTÈSJBT QBSB
tornar o trabalho mais produtivo. Alguns postos de trabalho são
previamente reservados, enquanto outros são utilizadas por
quem chegar primeiro. Trabalhar fora já não se resume apenas
a trabalhar em casa, também pode ser num escritório, mais
perto de casa: são espaços de escritórios multiempresas, que
resultam numa redução nos movimentos pendulares, porque
normalmente estão localizados nos subúrbios.
Quem executa teletrabalho a partir de sua casa passou a ter a
opção de ficar num escritório, pago pela sua empresa, a tra
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balhar para a sua empresa, mas junto de outras pessoas, sem
estar isolado.
%FTMJHBSDPNQMFUBNFOUFEPFTDSJUØSJPBJOEBOÍPÏDPNVNFN
algumas empresas, mas é uma tendência natural, também
QPSRVF BT QFTTPBT F BT FNQSFTBT RVFTUJPOBNTF DBEB WF[
mais sobre a necessidade de ter um escritório grande, com os
elevados custos inerentes.
0DBTPEF1FESP4PVUPÏDVSJPTP$PNFÎPVDPNVNDMJFOUFBQF
nas e nunca teve escritório “convencional”. O seu escritório foi
sempre em casa
As suas experiências começaram em 1996 e já nessa altura ti
nha uma certeza: o teletrabalho iria ser algo de revolucionário
para as organizações. A internet estava a dar os primeiros pas
sos em Portugal.
&N   FSBNPT OPUÓDJB QPS DBVTB EP UFMFUSBCBMIP NPTUSB
VNBSFWJTUBEBÏQPDB Bi.BJT7BMJBw POEFTFQPEFMFSVNBSUJ
go sobre a sua empresa e o teletrabalho, com o tal título “Con
TVMUPSFT4FN"CSJHPw 'PJBTTJNRVFPKPSOBMJTUBRVFFTDSFWFV
BSFQPSUBHFNOPTBQFMJEPV)PKF PNFTNPUJQPEFSFWJTUBOÍP
faria um artigo sobre este tema, com esta abordagem, daí per
cebermos a forma como as coisas evoluíram”.
.BT  WPMUFNPT BP JOÓDJP EB 4$" $POTVMUPSFT  QBSB DPOTPMJEBS
NFMIPSFTUBGPSNBEFUSBCBMIBSËEJTUÉODJB
Quando a empresa iniciou a atividade, tinha uma secretária em
TJUVBÎÍPEFQSÏSFGPSNB&MBBUFOEJBVNUFMFNØWFMPOEFSFDF
bia as chamadas e existia uma caixa de correio, através de um
número de apartado, perto da casa da senhora, onde ela reco
lhia a correspondência.
2VBOEPQSFDJTBWBNEFSFVOJS 1FESP4PVUPFPTSFTUBOUFTFMF
mentos da empresa alugavam salas em hotéis. Quando a se
cretária se reformou, recorreram a um centro de negócios.
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"WBOUBHFN TFHVOEP1FESP4PVUP FNDIBNBSBUÏTJFTUFUJQP
de serviço assenta na ideia de não ter que andar à procura da
disponibilidade de salas de hotel e no facto de não estar dependente de uma pessoa, mas de uma organização. Tenho o
apoio de secretariado para marcar almoços ou reuniões. Não
é tanto a questão da imagem, mas sim uma questão de funcionalidade, porque tenho melhores níveis de organização e de
serviço. Aderir ao centro de negócios, para utilizar um serviço
de “Escritório Virtual”, foi uma evolução natural e manter o
modelo de teletrabalho uma decisão definitiva” oDPODMVJ
&NUPEPTPTQBÓTFTRVFSFDPOIFDFNPUFMFUSBCBMIPDPNPBUJ
vidade profissional, existe um enquadramento jurídico para os
teletrabalhadores.
"PT PMIPT EB MFJ  DPOTJEFSBTF UFMFUSBCBMIP B QSFTUBÎÍP MBCP
ral realizada com subordinação jurídica, habitualmente fora da
empresa do empregador, e através do recurso a tecnologias
de informação e de comunicação”. A lei estabelece, de forma
geral, que o contrato para a prestação subordinada de tele
trabalho deve respeitar algumas indicações, como o cargo ou
funções a desempenhar, com menção expressa do regime de
teletrabalho ou a duração do trabalho em regime de teletraba
lho, bem como a identificação do estabelecimento ou departa
mento da empresa ao qual deve reportar o teletrabalhador, a
identificação do superior hierárquico ou de outro interlocutor
da empresa, com o qual o teletrabalhador pode contactar no
ÉNCJUPEBSFTQFUJWBQSFTUBÎÍPMBCPSBM
Acima de tudo, a opção ou a passagem para um regime de te
letrabalho deve resultar de um acordo de vontades, e nunca ser
imposto por uma das partes.
&YJTUF VN EBEP GVOEBNFOUBM QBSB P TVDFTTP EF RVFN WJV OP
i&TDSJUØSJP 7JSUVBMw F OP UFMFUSBCBMIP B TPMVÎÍP EBT TPMVÎÜFT
para o seu negócio: a interligação, por força da oferta dos ser
viços e das necessidades, mas também por causa da mobilida
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de e da portabilidade. Como sabemos, o mundo está desperto
vinte e quatro horas por dia.
0UFMFUSBCBMIPBOEBEFNÍPTEBEBTDPNPi&TDSJUØSJP7JSUVBMw
6NOÍPEFQFOEFEPPVUSP NBTBNCPTBTTFOUBNVNOPPVUSP 
como uma luva.
&NQSFTBTFQSPGJTTJPOBJTRVFOÍPFTUÍPEJSFUBNFOUFMJHBEPTB
espaços físicos, mas que necessitam de extrema funcionalida
de, utilizam estes dois modelos de trabalho, o que lhes permite
alcançar elevada redução de custos, concretizada através dos
SFDVSTPTËTUFDOPMPHJBTEBJOGPSNBÎÍP&RVJQBTRVFUSBCBMIBN
e produzem com maior agilidade, mais reduzidas, mas que per
mitem custos também eles mais baixos.
As comunicações, cada vez mais desenvolvidas e eficazes, mó
veis e portáveis, permitem ligar os patamares de decisão ao
resto da empresa, agrupando os empregados em locais remo
tos, em “equipas virtuais”, com a vantagem de os tarifários es
tarem cada vez mais acessíves.
&TUBT PSHBOJ[BÎÜFT WJSUVBJT BTTFOUBN OB NPCJMJEBEF F FTUF
conceito induz e permite o teletrabalho, o que obriga as em
presas a rever outros conceitos: de gestão, de espaço e tempo,
passando assim a encarar o conjunto de relações como uma
rede, um espaço intelectual.
Quando o teletrabalhador precisar de receber os seus clientes,
em qualquer sítio ou em qualquer lugar, valorizando os con
ceitos de criação e produtividade, indubitavelmente, escolherá
USBCBMIBSBQPJBEPQFMPTNÞMUJQMPTTFSWJÎPTQSFTUBEPTQFMP&T
DSJUØSJP7JSUVBM6NBEFDJTÍPJOUFMJHFOUFFBMJDJBOUF
/P GVOEP  GBMBNPT EF BMHP ÞOJDP F FYUSFNBNFOUF BMJDJBOUF
trabalhar em qualquer lado, em qualquer sítio, em qualquer
momento.
Falamos de produtividade e de criação.
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A experiência dos outros é uma das muitas formas de apren
dizagem.
O trabalho flexível é uma aposta cheia de exemplos feita pelos
QBÓTFT RVF DPNQÜFN B (SÍ#SFUBOIB "T BUJWJEBEFT BGFUBEBT
são transversais e não existe ligação direta ou obrigatória entre
elas.
/B &TDØDJB  NVJUBT BVUPSJEBEFT MPDBJT TFOUJSBN OFDFTTJEBEF
de abraçar a flexibilidade e o trabalho remoto na sua estrutura
organizacional, na tentativa de ajudar a minimizar custos com
escritórios e gabinetes, viagens e telecomunicações, incre
mentando e aumentando a produtividade.
Algumas dessas organizações pretenderam, desta forma, alar
gar também a sua capacidade de comunicar e de prestar ser
viços.
&TUBNVEBOÎBEPTQBESÜFTEFUSBCBMIP OBDPOTFSWBEPSBUFSSB
dos castelos cobertos pela bruma, trouxe vantagens: o novo sis
tema de trabalho adicionou vários serviços, como mensagens
JOTUBOUÉOFBT  DPOGFSÐODJBT ÈVEJP  WÓEFP PV web. Os funcioná
rios dessas organizações locais escocesas passaram a utilizar
a tecnologia nas suas práticas profissionais, o que permite uma
MFJUVSB PT DPMBCPSBEPSFT BEBQUBSBNTF OBUVSBMNFOUF BP hot
desking, trabalhando a partir de casa ou em diferentes depar
tamentos da sua própria organização.
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1BTTBEPTUSÐTNFTFTEFTUBOPWBBWFOUVSB B$ÉNBSBEF4PVUI
"ZSTIJSF &TDØDJB UJOIBPQFSBDJPOBMVNOPWPTJTUFNBEFDPNV
nicações, com três mil utilizadores.
/BUVSBMNFOUF PTDVTUPTPQFSBDJPOBJTDBÓSBN QSJODJQBMNFOUF 
as contas telefónicas e os gastos com viagens, o que contribuiu,
positivamente, para a gestão do programa local de redução de
emissão de carbono.
6N EPT NBJT GBNPTPT FTDSJUØSJPT EF BEWPHBEPT OB &TDØDJB 
com mais de quarenta parceiros e um staff de trezentos cola
CPSBEPSFT RVFUSBCBMIBNFOUSF&EJNCVSHPF(MBTHPX EFDJEJV
SFPSHBOJ[BSTFFDPNFÎPVQFMPTJTUFNBUFMFGØOJDP
0QUPVQPSVNTJTUFNBUFDOPMØHJDPRVFJODMVÓTTF7PJDF0WFS*1
7P*1 FWÓEFPDPOGFSÐODJB
4FOEPVNBHSBOEFGJSNBEFBEWPHBEPT PTJTUFNBJNQMBOUBEP
tinha que ser agradável aos olhos dos administradores e dos
clientes e das suas necessidades, como, por exemplo, o acesso
ao seu conselheiro legal a qualquer hora do dia, estivesse ele
dentro ou fora do escritório.
Acrescentando valor ao negócio, eliminou custos com manu
tenção do sistema e com telefonistas, uniformizou as comuni
DBÎÜFT F UPSOPVBT NBJT FGJDB[FT  SFWPMVDJPOBOEP P TFV QSP
cesso de armazenamento de dados.
"TTJN PSFUPSOPEPJOWFTUJNFOUPGPJSÈQJEP%FTUFNPEP BTBUJ
vidades que adotam a flexibilidade no trabalho são, de facto,
transversais.
6NEPTNBJPSFTQSPKFUPTEFUSBCBMIPGMFYÓWFMSFBMJ[BEPTOB&V
SPQBGPJEFTFOWPMWJEPQFMB#SJUJTI5FMFDPN OB(SÍ#SFUBOIB P
Workstyle Project.
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O projeto consistia na adaptação, por parte da empresa, da ges
tão dos seus colaboradores e da forma como trabalhavam, im
plementando e promovendo o uso do trabalho online entre co
laboradores e organizações externas. O objetivo: encontrar de
forma mais confortável o equilíbrio entre o trabalho e o lazer.
O projeto estava imbuído de um espírito de missão comum a
QSPKFUPTJOPWBEPSFTFODPOUSBSBMUFSOBUJWBTTVTUFOUBEBTËTWJB
gens, reduzindo não só o impacto ambiental, elevando a atitude
dos colaboradores perante o trabalho.
&TTBTBMUFSOBUJWBTJODMVÓBNPUSBCBMIPBQBSUJSEFDBTB PUSB
balho mais próximo do local onde os colaboradores habitavam,
P USBCBMIP QBSUJMIBEP  B UFMFDPOGFSÐODJB F QFSNJUJV Ë FNQSF
sa uma redução da frota automóvel e do staff que garantia os
transportes, entre as instalações e a estação de caminhos de
ferro de Ipswich.
Para melhor concretização, aqui se registam alguns dados:
Com o sistema de conferência online foram eliminadas qua
TFPJUPDFOUBTFTFTTFOUBSFVOJÜFTBOVBJT QPVQBSBNTFDFOUP
e trinta e cinco milhões de libras em viagens e os ganhos de
produtividade da empresa aumentaram cem milhões de libras.
A flexibilidade do trabalho reduziu o absentismo em 3% e quase
100% das mulheres regressaram ao trabalho após terem sido
mães. A mudança refreou o movimento migratório dos trabalha
EPSFTEJÈSJP FOUSFBDBTBFPFTDSJUØSJP1PVQBSBNTFRVBTFPJUP
toneladas de CO2, que não foram emitidas para a atmosfera.
"SFEVÎÍPEFDVTUPTJNPCJMJÈSJPTTJUVPVTFOBPSEFNEBTNJ
lhões de libras, por ano e os cerca de 1600 trabalhadores remo
tos pouparam, no total, cerca de 87 milhões por ano em estadias
e tiveram um índice de produtividade superior aos seus colegas
que trabalhavam nos escritórios, na ordem dos vinte por cento.
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As viagens da empresa sofreram uma redução de20%, também.
0SFTVMUBEPEFTUFFTUVEPÏ QSFWJTÓWFMPTDVTUPTSFEV[JSBNTF 
a produtividade aumentou, e os colaboradores trabalham sa
tisfeitos.
6N FTUVEP EFTFOWPMWJEP QFMB .JDSPTPGU 1PSUVHBM FN /PWFN
bro de 2012 concluiu que o défice de produtividade em Portugal
pode estar relacionado com a falta de flexibilidade na prestação
do trabalho e na tecnologia, na medida em que apenas metade
das empresas portuguesas inquiridas incorporam a flexibilida
EFOPTFVNPEFMPEFUSBCBMIP%PTUSBCBMIBEPSFTJORVJSJEPTB
OÓWFMOBDJPOBM  NVMIFSFTFIPNFOT SFWFMBSBN
que nunca trabalharam fora do escritório, apesar de reconhe
cerem os benefícios do trabalho flexível. 82% destes colabora
dores afirmaram fazer horas extraordinárias todas as semanas,
TFOEPRVFBHSBOEFNBJPSJB  GJ[FSBNOPOPSNBMNFOUFOP
seu local de trabalho.
O estudo demonstra, ainda, que o impacto do trabalho flexí
vel excede largamente a mera satisfação do trabalho, uma vez
que 68% dos trabalhadores em Portugal são mais produtivos
RVBOEPUSBCBMIBNEFGPSNBGMFYÓWFM EFTUBDBOEPTFFTUFOÞNF
SPDPNPBTFHVOEBNBJPSQFSDFOUBHFNOB&VSPQB BTFHVJSË
&TQBOIB  %BNFTNBGPSNB EPTUSBCBMIBEPSFTFN
Portugal acreditam que o trabalho flexível os torna mais pro
dutivos, na medida em que lhes permite um melhor equilíbrio
FOUSFBTVBWJEBQSPGJTTJPOBMFQFTTPBM EFTUBDBOEPTFFTUBQFS
DFOUBHFNDPNPBNBJTFMFWBEBOB&VSPQB
/BTFRVÐODJBEFTUFFTUVEP B.JDSPTPGU1PSUVHBMMFWPVBDBCP 
OPEJBEFNBSÎPEF Pi%JBEF5SBCBMIP'PSBEP&TDSJUØ
rio”. A iniciativa, também designada “0VUPG0GGJDF%BZo8PSL
from Anywherew DFMFCSPVTFQFMBQSJNFJSBWF[FN1PSUVHBMF
reuniu cerca de 100 entidades públicas e privadas, que naquele
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dia deram aos colaboradores a possibilidade de trabalharem
BQBSUJSEFPVUSPMPDBMRVFOÍPPFTDSJUØSJPIBCJUVBM%FBDPS
EPDPN.BSDPT4BOUPT EJSFUPSEBEJWJTÍPEFOFHØDJPT0GGJDFEB
Microsoft Portugal, “o objetivo desta iniciativa foi trazer o tema
da produtividade para a ordem do dia e chamar a atenção para
os benefícios da flexibilidade no trabalho, na qualidade de vida,
CFNFTUBSFNPDJPOBM JNQBDUPBNCJFOUBMFFDPOØNJDPFQBSB
BQSPEVUJWJEBEFEBTQFTTPBTw0SFQUPGPJMBOÎBEPËTPDJFEBEF
civil colocando a seguinte questão:
&TFQPSVNEJBQVEFSGJDBSBUSBCBMIBSBQBSUJSEFDBTB EFVN
IPUFM EFVNKBSEJNPVBUÏEFVNBFTQMBOBEB
O dia 7 de março foi simbolicamente escolhido por ser a data da
celebração em que, em 1692, o Imperador Constantino decre
tou “dies soliswoEJBEFEFTDBOTPOPJNQÏSJP
"TTJN PTDPMBCPSBEPSFTEBTFOUJEBEFTRVFBEFSJSBNËJOJDJBUJ
va e cujas funções assim o permitiram puderam ficar a traba
lhar a partir de casa ou de qualquer outro local que não o escri
UØSJP IBCJUVBM  QFSNJUJOEP BTTJN NFEJSTF P JNQBDUP CFOÏGJDP
no trabalho produzido, descontando a redução no tempo gasto
em deslocações, o impacto positivo no ambiente, a redução de
gastos em combustível, alimentação e outras despesas e au
mentando o tempo gasto em trabalho efetivo.
Já com edições internacionais promovidas na Alemanha, Ca
OBEÈ 3FJOP6OJEPF4VÓÎB Pi0VUPG0GGJDF%BZw DVSJPTBNFOUF 
POPNFEBJOJDJBUJWBÏPNFTNPOPNFEFTUBPCSBoVNBNFSB
coincidência) pretendeu sensibilizar para a mobilidade no tra
balho em Portugal, a racionalização de custos e, ao mesmo
tempo, a melhoria da eficiência no trabalho, sem descurar o
maior equilíbrio entre a vida profissional e familiar dos seus
colaboradores.
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Os dados recolhidos junto das
entidades participantes per
mitiram concluir que no Out of
0GGJDF %BZ houve 8600 profis
sionais que trabalharam fora
do escritório.
O sucesso da iniciativa foi me
dido através de contadores
disponíveis na página oficial do
0VUPG0GGJDF%BZ no Facebook
e os resultados contempla
ram os seguintes indicadores:
SFHJTUPVTF VNB QPVQBOÎB EF
custos na ordem dos 264 880
" e menos 1939 toneladas de
$0 /P RVF TF SFGFSF Ë QSP
dutividade, o dia 7 de março
foi um dia de trabalho normal:
em média, foram enviados 430
000 emails e realizadas 25 800
conferências telefónicas.

.BSDPT4BOUPT 
diretor da divisão
de negócio Office
da Microsoft
Portugal
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.BSDPT 4BOUPT SFBMÎB RVF iB
iniciativa não acaba no dia 7 de
NBSÎP&TUFEJBÏBQFOBTPDP
meço. O objetivo é repetir o Out
PG 0GGJDF %BZ todos os anos e
com cada vez mais entidades. O
objetivo é mudar mentalidades,
mudar políticas empresarias,
mudar a forma como o trabalho
é encarado e realizado no dia a
EJBwoDPODMVJFTUFSFTQPOTÈWFM
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0 QPSUBWP[ EP 0VU PG 0GGJDF %BZ acredita que a tendência para
transformar qualquer local num bom escritório veio para ficar. “É
uma opinião pessoal, mas penso que há uma enorme tendência.
)ÈFNQSFTBTRVFUÐNEJBTFTQFDÓGJDPTFNRVFPTGVODJPOÈSJPT
QPEFNUSBCBMIBSBQBSUJSEFDBTB)ÈFNQSFTBTRVFTFEFEJDBN
a criar espaços de escritório partilhados, sem serem institucio
nais”, exemplifica. “É o caso da Microsoft, onde não há lugares
fixos para trabalhar”.
4ÍPDBEBWF[NBJTBTFNQSFTBTRVFPQUBNQPSBMUFSBSPTTFVT
IÈCJUPTEFUSBCBMIP0FTUFSFØUJQPEPFTDSJUØSJPUSBEJDJPOBMoSF
QMFUPEFDBOUPTFFTRVJOBT QPSUBT FNFOUFT GFDIBEBT TFDSFUÈ
SJBTBQFSUBEBTFDBGÏEFGSBDBRVBMJEBEFoBPTQPVDPTDFEFPTFV
protagonismo ao estereótipo progressivo, ao espaço de trabalho
moderno, onde pontificam cadeiras ergonomicamente testadas,
wirelessFJOUFSOFUFNÈRVJOBTEFDBGÏiFYQSFTTPw)PKFFNEJB 
são muitas as empresas que revisitam, com regularidade, a dis
posição do seu espaço de trabalho, na procura de encontrarem
novas e melhores formas para que os seus colaboradores se sin
tam mais confortáveis e, como resultado, mais produtivos
A forma como gerimos a nossa secretária ou a nossa área de
trabalho diz muito sobre a forma como trabalhamos, mas mui
tas empresas estão a deixar cair esse padrão em desuso, em
troca da implementação de espaços de trabalho inovadores,
otimizados, onde adotam a colaboração e a mobilidade.
² P DBTP EB #)1 #JMMJUPO  VNB FNQSFTB RVF EFDJEJV BSSJTDBS 
definindo novas regras nos espaços de trabalho.
Proibiu osQPTUJU nos ecrãs dos computadores, ao fim do dia,
e baniu os pedaços de papel com mensagens ou as fotografias
das divisórias do seu espaço de trabalho, paredes ou portas.
Os colaboradores que tinham o hábito de saborear um café en
quanto trabalhavam, na sua hora de almoço, foram proibidos de
o fazer, e comer nas secretárias também foi interdito. Por causa
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EPTDIFJSPT EJ[FNPTSFTQPOTÈWFJT4F QPSVNMBEP FTUBTSF
HSBTQPEFNTFSDPOTJEFSBEBTFYUSFNBT B#)0#JMMJUPOEFGFO
de este standard de comportamento, que por certo lhe trouxe
alguns dissabores, pondo a questão de uma forma simples: os
novos espaços de trabalho da empresa foram pensados e dese
nhados para promover a mobilidade profissional, o conforto, a
DPSUFTJBFPSFTQFJUP/FTUBNBUÏSJB OÍPDFEFBOFOIVNBSHV
mento. Fazendo com que os colaboradores se levantem e tomem
BT TVBT SFGFJÎÜFT MPOHF EBT TVBT TFDSFUÈSJBT  B #)1 BDSFEJUB
que está a promover a sociabilização dos seus colaboradores,
em zonas pensadas para o efeito. As queixas duraram pouco.
Alguns dias depois, os colaboradores já estavam sensibilizados
com as novas medidas e começaram a trabalhar de acordo com
POPWPNPEFMP/PFOUBOUP BQFTBSEFBJEFJBRVFSFSTFSEJGFSFO
ciadora, ela colide com a forma mais apreciada de incentivar um
grupo de colaboradores, até porque muitos reconhecem o facto
de, em virtude de passarem a maioria dos dias fora do escritó
SJP  P DPODFJUP EF TFDSFUÈSJB iÉODPSBw UPSOBTF DBEB WF[ NBJT
VNBSFEVOEÉODJB DPNPVTFNSFHSBTFTQFDJBJT
As regras ficaram cada vez mais alteradas e adaptadas, sobretu
EPRVBOEPTFGBMBEPi&TDSJUØSJPEP'VUVSPw FNGVOÎÍPEBDÏMFCSF
mobilidade e flexibilidade. As organizações posicionadas através
de estratégias de futuro, rapidamente, reuniram os recursos ne
cessários para fazerem as modificações nos seus diversos mo
delos de negócio, de acordo com as suas necessidades.
&RVJQBTiOVDMFBSFTwQBTTBSBNBHFSJSPTDPMBCPSBEPSFTBQBS
tir de diferentes localizações, desde casa ou desde o café ou
FTQBÎPT DFOUSPT EFOFHØDJPT"MHVNBTEFTTBTFNQSFTBTJOT
tituíram, inclusive, um prémio para os membros das suas equi
pas que melhor demonstrassem possuir a combinação entre
as suas capacidades técnicas e interpessoais, e por essa via
NFMIPSTFBEBQUBTTFNËNVEBOÎB
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Os modelos derivam sempre de um conceito principal. As re
gras são adaptadas e aplicadas, umas encorajam, outras nem
tanto, mas todas são aplicadas dentro de uma matriz, o espaço
EFUSBCBMIPQBSUJMIBEP&NDPOUSBQPOUPDPNB#)1 BTPSHBOJ
zações com maior abertura na gestão das suas regras de fun
cionamento, em relação ao espaço de trabalho, acreditam que
PT TFVT QSPGJTTJPOBJT UPSOBNTF NBJT BQUPT QBSB DSJBS OPWPT
produtos e serviços e também mais eficazes na procura da for
ma mais eficiente de trabalho, entre as muitas especificidades
do mercado, onde a inovação continua a ser o maquinista de
VNBDBSSVBHFNHJHBOUFTDB#BTUBTFHVJSMIFBTQJTUBT0TQSØ
ximos anos trazem mudanças ainda mais surpreendentes.
A tecnologia, omnipresente, emergente, já permite aos staff das
empresas trabalharem com extrema facilidade fora dos escri
tórios ou das organizações. A localização geográfica interessa
agora menos que as transformações operadas pelas pessoas,
BUSBWÏTEFSFDVSTPT ËWPMUBEPNVOEP FNSFTQPTUBËTPQPSUVOJ
dades do mercado. Mais, as empresas dependem de um “instan
te”, aquele em que se faz plug and play, montando nesse “ins
tante” o escritório, onde quer que esteja, e sempre que o quiser.
É claro que, para os negócios, o investimento em tecnologia resul
ta numa redução de custos em várias áreas: despesas tradicionais
e custos de manutenção. A também omnipresente conectividade
wireless permite uma atitude colaborativa e os modernos apare
lhos de comunicação eliminam o tradicional gasto de tempo des
OFDFTTÈSJP RVFCSBNBTCBSSFJSBTMJOHVÓTUJDBTFEBEJTUÉODJB GBDJ
litam essa mesma comunicação e previnem atrasos na produção.
/P GVUVSP  BDSFEJUBN NVJUPT FYFDVUJWPT RVF B GMFYJCJMJEBEF EF
espaços e de movimentos, que torna os colaboradores também
mais móveis, vai permitir que trabalhem mais horas, ou, pelo
NFOPT  RVF USBCBMIFN NFMIPS OFTTBT IPSBT /BT GÏSJBT  QPS
exemplo, já quase todos nós recebemos um telefonema de tra
balho ou abrimos um email profissional.
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/ÍPQBSFDFN NBTFTTBTNVEBOÎBTTÍPSFBJT WJTÓWFJT TVSQSF
endentes.
+ÈUSBCBMIBNPTOBRVJMPBRVFDIBNBNPTPi&TDSJUØSJPEP'VUVSPw
e a teleconferência é um exemplo paradigmático disso mesmo.
-BODF1FSSZ *5$VTUPNFS4USBUFHZBOE4VDDFTT-FBEFSEB$JT
co, é um exemplo típico do profissional que necessita de traba
lhar a partir de casa, pelo menos uma tarde por semana, tendo
a teleconferência como principal ferramenta de trabalho.
As reuniões geralmente começam ao início da tarde e podem ir
BUÏËTOPWFPVEF[EBOPJUF IPSBMPDBM 
Ora vejamos:
4FHVOEBGFJSB JOÓDJPEBUBSEF VNBDIBNBEBQBSBBDPTUBMFTUF
QBSBEJTDVUJSBFTUSBUÏHJBEFOFHØDJPEPT&6"F$BOBEÈ4FHVF
TFNBJTVNBSFVOJÍPDPNVNDPMFHBFN4BO+PTÏ $BMJGPSOJB 
4FNTPGSFSRVBMRVFSstress no aeroporto, tenho uma breve reu
nião com um colega no Japão e, depois de uma breve pausa
para um chá e um biscoito, faço uma teleconferência com mais
VNDPMFHBOB"VTUSÈMJBFPVUSPOB/PWB;FMÉOEJB
i%FQPJT EF KBOUBS  UFOIP BJOEB VNB SFVOJÍP EF OFHØDJPT FN
4JOHBQVSB F  RVBOEP B OPJUF BJOEB Ï KPWFN  iEPV VN TBMUPw Ë
¶OEJB QBSB NF FODPOUSBS DPN B OPTTB $*0 $IJFG *OGPSNBUJPO
0GGJDFS EB«TJBw CSJODB-BODF1FSSZ
Ainda de cerveja na mão, arrumo o meu computador e dou por
UFSNJOBEPPNFVEJBEFUSBCBMIP;FSPIPSBTQFSEJEBTOPUSÉO
sito e livre de jet lags, malas perdidas no aeroporto, contas de
lavandaria e despesas com refeições.
&BHPSBWFNBNFMIPSQBSUFRVBOEPQFSHVOUBNB-BODF1FSSZ
PRVFGB[OBTNBOIÍTEFTFHVOEBGFJSB SFTQPOEFiGJDPBDPO
versar com o meu neto em casa, normalmente sobre as novas
formas de viver e trabalhar!”.
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4ÍPDBEBWF[NBJTPTQSPGJTTJPOBJTRVFBEPUBNFTUFTNPEFMPTEF
USBCBMIP /VNB QFTRVJTB SFBMJ[BEB SFDFOUFNFOUF KVOUP EF DP
laboradores da Cisco, metade dos entrevistados admitiram ser
mais produtivos em casa do que no escritório e 80% dos profis
sionais consideraram que o teletrabalho era muito importante
QBSBBTVBTBUJTGBÎÍP&TUJNBTFRVF QPSDBEBIPSBEFUFMFUSB
balho realizado, a empresa ganha 40 minutos de produtividade.
"UFDOPMPHJBBTTPDJBEBËUFMFDPOGFSÐODJBFTUÈBSFHJTUBSHSBO
des avanços nos últimos anos.
Com base na combinação de uma visão gráfica, num sistema
DPODFCJEPQBSBHFSBSVNBJNBHFNQBOPSÉNJDBFNPEFMBSOVN
NPOJUPS DPOTUSØJTFVNBNCJFOUFEFSFVOJÍPRVBTFSFBM
*NBHJOFTFTFOUBEPFNGSFOUFBVNFDSÍ POEFFTUÈPTFVJOUFS
locutor, no outro lado do mundo.
O ambiente gráfico transforma o ecrã em alguém que é real,
num determinado local que é real, no mesmo momento em que
nos sentamos para ter essa reunião.
"UVBMNFOUF  DPOTFHVFTF UFS VNB iUFMFFOWPMWÐODJBw  RVF GB[
com que as pessoas sintam que estão juntas, num espaço de
trabalho que estão a “partilhar”.
A ideia básica consiste em usar técnicas de visão computoriza
da, em tempo real; pixels que refletem informações nas inter
faces tecnológicas, como o mobiliário, objetos e pessoas.
6UJMJ[BOEPFTUFGVOEPEFJOGPSNBÎÍP RVBMRVFSVNQPEFQSPKF
tar imagens em determinadas superfícies.
"FWPMVÎÍPKÈWBJBEJBOUBEBFBHPSBGPDBTFOPEFTFOWPMWJNFOUPEF
gráficos que permitam observar a textura do outro lado do ecrã.
3FTVNFTF FPUFSNPÏMJHFJSP BDBQUVSBS SFDPOTUSVJSFEFQPJT
USBOTNJUJSJNBHFOTNPEFMBSFTFEJOÉNJDBT BUSBWÏTEFVNBSFEF 
que permite a exibição num site remoto. Algumas universidades
investigam esta tecnologia e muitas empresas já a estão a adotar.
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"MJHBÎÍPFOUSFP&TDSJUØSJP7JSUVBMFP5FMFUSBCBMIPBDFOUVBTF
FDSV[BTFDPNPVUSPQBESÍPEFUSBCBMIP Pcoworking.
&TUB GPSNB EF USBCBMIBS OÍP OFDFTTJUB  PCSJHBUPSJBNFOUF  EF
VUJMJ[BS P i&TDSJUØSJP 7JSUVBMw  NBT QPEFSÈ VUJMJ[ÈMP TF RVJTFS
ter maior flexibilidade no seu trabalho. Por outro lado, o co
working QFSNJUF SFBMJ[BS USBCBMIP Ë EJTUÉODJB UFMFUSBCBMIP 
sendo um conceito que vai muito além desta realidade.
Os profissionais freelancers trabalham em qualquer lado: em
cafés, esplanadas, no carro, num centro comercial. Acontece
que existem diferenças fundamentais entre utilizar um espaço
comum e uma área de trabalho pensada, construída e otimiza
da especialmente para esse efeito.
Os espaços de trabalho partilhados, ou coworking, espalha
SBNTFQFMPNVOEP TPCSFUVEP OBTHSBOEFTDJEBEFT"OFDFT
sidade individual de ter um lugar para trabalhar ditou a disse
minação do conceito.
O coworking é uma designação mundial para um padrão de tra
balho e é um termo recente.
'PJDSJBEPQPS#FSOJF%F,PWFOFNFFN FVTBEPQPS
#SBE/FVCFSHQBSBEFTDSFWFSVNFTQBÎPGÓTJDP BRVFJOJDJBM
NFOUFUJOIBDIBNBEPHSPVQ
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/FVCFSHDSJPVP)BU'BDUPSZ VNFTQBÎPEFDPXPSLJOH FN4ÍP
'SBODJTDP  $BMJGØSOJB &SB VN BQBSUBNFOUP POEF USBCBMIBWBN
três profissionais de tecnologias de informação e que abria as
suas portas durante o dia para freelancers que precisavam de um
MVHBSQBSBUSBCBMIBSFRVFSJBNQBSUJMIBSFYQFSJÐODJBT)PKF FYJT
tem milhares de espaços de coworking em todos os continentes.
Os profissionais autónomos, que trabalham em casa e que viajam
bastante em trabalho, sofrem de um mal comum: o isolamento.
6NHSVQPEFQFTTPBTRVFUSBCBMIBNJOEFQFOEFOUFTVNBTEBT
outras, mas que partilham formas de estar e valores e que pro
curam sinergias; é isso, no fundo, que carateriza o coworking,
um espaço de trabalho onde se pode entrar num fluxo de troca
EFJEFJBTFFYQFSJÐODJBT6NEFTBGJPJSSFDVTÈWFM
0RVF/FVCFSHEFTFKBWB OBWFSEBEF FSBFODPOUSBSPTCFOFGÓ
DJPTEPBVUPFNQSFHP TFNBTPMJEÍPEFVNSPCFWFTUJEPFEF
umas pantufas calçadas.
Alugou um espaço de uma organização sem fins lucrativos que
fez com ele um acordo: a colocação de mesas com rodas, para
que pudessem ser deslocadas durante a noite, para permitir
FTQBÎPMJWSFËTBUJWJEBEFTEBPSHBOJ[BÎÍPFFTQFSBSRVFBTQFT
soas viessem.
%VSBOUFEPJTNFTFTOÍPBQBSFDFVOJOHVÏNFPFTQBÎPGPJFO
cerrado um ano depois de ter sido criado.
/FVCFSH BDIBWB RVF P coworking tinha morrido, mas não se
convenceu. Pegou em todas as pessoas que conseguiu conven
DFSBDFSDBEBTVBJEFJB RVFNBOUJOIB FEFJUPVNÍPTËPCSB EF
OPWP FEFTUBGPSNBQSFTJTUFOUF BPGJNEFEPJTBOPT EFVTFP
turnover. Cinco anos depois, quase todas as cidades de grandes
dimensões tinham espaços de coworking e quase oitenta cida
des, em todo o mundo, seguiram o exemplo.
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)ÈVN melting pot de conceitos diferenciadores de coworking
que encaixa em praticamente todos os nichos, desde a empresa
iWFSEFwËFNQSFTBFYDMVTJWBNFOUFEFEJDBEBBNÍFTUSBCBMIB
doras. O coworking emergente não surge para e de uma classe
financeiramente mais confortável de profissionais liberais, an
tes, ele é uma plataforma para se construir negócios.
%FQPJT EPT &TUBEPT 6OJEPT  B GJMPTPGJB coworking DIFHPV Ë
"NÏSJDB-BUJOB MFOUBNFOUF Ë«TJB 0DFÉOJBFË&VSPQB"SF
MFWÉODJBEFTUBBMUFSOBUJWBBPTQBESÜFTUSBEJDJPOBJTEFUSBCBMIP
NPUJWPVBQSJNFJSBi$POGFSÐODJB&VSPQFJBEFcoworking”, a se
gunda e a terceira, já em 2012.
/Bi$POGFSÐODJB&VSPQFJBEF coworking 2012”, uma das apre
TFOUBÎÜFTNBJTJOTQJSBEPSBTGPJBEF5POZ#BDJHBMVQP EF/PWB
*PSRVF&MFJODJUPVPTFTQBÎPTEF coworking a serem os porta
FTUBOEBSUFTEBTPMVÎÍPQBSBTJUVBÎÜFTEFDSJTF
Bacigalupo utilizou como exemplo a experiência devastadora
EPGVSBDÍP4BOEZ EVSBOUFBRVBMNVJUPTFTQBÎPTEFcoworking
OBDPTUBFTUFEPT&TUBEPT6OJEPTSFTQPOEFSBNQSPWJEFODJBO
EPTFSWJÎPTEFBQPJPËDPNVOJEBEF FBCSJOEPBTTVBTQPSUBTB
quem precisasse de entrar.
Por exemplo, aquelas pessoas que precisavam de telefonar aos
seus familiares para informar que estavam bem e não tinham
GPSNB EF DPNVOJDBS  EFTMPDBSBNTF B FTQBÎPT EF coworking
para o fazer, podendo também utilizar a internet.
&TUBUJOIBTJEPVNBQSPWBEFGMFYJCJMJEBEFFPQPSUVOJEBEFQBSBPT
espaços de coworking, que assim facilitaram a transição entre
trabalhadores GVMMUJNF, freelancers, empreendedores, lançando
novos players numa economia temporariamente bloqueada.
%FWJEPBPGVSBDÍP4BOEZ NVJUBTQFTTPBTBEFSJSBNBVNDPO
ceito, até então desconhecido, e que mudou as suas vidas.
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A dado momento da palestra, Tony desafiou a audiência para
se juntar a ele e conversar sobre os espaços de coworking e o
QPEFSRVFFTUFTQPEFNUFS ËFTDBMBHMPCBM QBSBQSPNPWFSP
emprego, a cooperação entre as pessoas e as empresas e até
auxiliar as comunidades na sequência de desastres naturais.
5BM DPNP /FVCFSH DPODFCFV P QSJNFJSP coworking, a maioria
dos espaços partilhados de trabalho foi idealizada, inicialmen
te, também por empreendedores que procuravam locais de
USBCBMIPBMUFSOBUJWPTBPDBGÏPVËTVBQSØQSJBDBTB0TDFOUSPT
de negócios entraram no processo de desenvolvimento do con
ceito e empresas inspiradoras decidiram também elas entrar
no processo, seja através de estudos e pesquisas sobre as cul
turas locais, seja através da adaptação a essas culturas, do de
sign e arquitetura interior dos espaços de coworking.
Rapidamente, todos aqueles a quem as temáticas sobre padrões
e espaços de trabalho interessam perceberam que estes espa
ços de trabalho partilhado, com estas características, são verda
deiras incubadoras de TUBSUVQs. Aqui, os aspetos social, colabo
rativo e informal ditam a orientação. O coworkingBQSPYJNBTF
do modelo de “cooperativa”, no qual o foco não assenta em ex
clusivo no lucro, mas também na sociabilização e na criatividade.
Por isso, é impossível resumir o conceito de coworking apenas
ËQBSUJMIBEPFTQBÎP4FSJBVNBWJTÍPFYUSFNBNFOUFSFEVUPSB
1FESP$PVUJOIP $&0EB8"5&3%0(.PCJMF RVFVUJMJ[BP&TDSJ
UØSJP7JSUVBMFUSBCBMIBFNSFHJNFEFUFMFUSBCBMIP UBNCÏNÏ
um nómada da tecnologia e a sua empresa utiliza como padrão
de trabalho coworking.
As pessoas vão para o coworking para não estarem fechadas em
casa, para interagirem com outras pessoas, por um lado, e, por
PVUSP IÈNVJUBEJOÉNJDBEFHSVQP²BUBMiUSJCPw IÈVNBHSBOEF
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interligação entre as pessoas, que sendo pessoas individuais ou
FNQSFTBTEJGFSFOUFT WÐFNTFUPEPTPTEJBToFYQMJDB
/PGVOEP PFTQBÎPEFcoworking funciona como uma empresa,
com pequenas e diferentes empresas dentro, ou, se quisermos,
pequenos e diferentes departamentos.
“Às vezes, comparo o coworking a empresas onde trabalhei.
Cheguei a trabalhar numa empresa que tinha oitocentas pessoas. Eu não as conhecia todas, não trabalhava com todas. No
entanto, encontro um colega de outro projeto ou de outro de-

Pedro Coutinho,
$&0EB
8"5&3%0(
mobile

© Patrício Miguel
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partamento na cafetaria e falo-lhe do meu projeto e ele fala-me do seu. Isso acontece no coworking também.
O conforto que existe num espaço de coworking varia de sítio
para sítio. Alguns oferecem café gratuito, outros fotocópias ili
mitadas, ou tantas outras alternativas. Tudo depende das op
ções que são contratadas e dos planos oferecidos pelo próprio
espaço de coworking. A segurança de estar a trabalhar num
sítio onde não lhe pedem para se retirar, porque está a ocupar
VNBNFTB TFNDPOTVNJS OPGVOEP OÍPUFNQSFÎP&PTVUJMJ
zadores de espaços de coworking sentem isso na “pele”.
As vantagens em trabalhar num coworking são mais do que
BRVFMBTRVFËQSJNFJSBWJTUBQBSFDFNFYJTUJS%J[1FESP$PVUJ
OIPi%FVNNÐTQBSBPPVUSPQPEFNPTBMUFSBSPVBEBQUBSOPT
/BOPTTBFNQSFTB FTUBWBNRVBUSPQFTTPBTBUSBCBMIBSFNco
working FN-JTCPB FVNBRVJOUBQFTTPBFTUBWBOP1PSUP"HP
ra, três delas saíram do coworking e foram para outro local, só
MÈGJRVFJFVwoEJ[
O engenheiro responsável pelo desenvolvimento de aplicações,
nomeadamente da app myOffice para Android, justifica a sua
presença no espaço de trabalho partilhado, para não perder
o que o coworkingMIFPGFSFDF5FOIPNVJUPTDPOUBDUPTBÓ%BÓ
saem muitos projetos que chegam até nós, muitos negócios que
são feitos, muitas pessoas de diferentes áreas com quem quero
QBSUJMIBSJEFJBT QBSUJMIBSQSPKFUPTFGPNFOUBSDPNVOJDBÎÍP%È
novo exemplo: lanço um produto e falo com duas ou três pes
soas dentro do coworking que têm a sua própria rede. Assim, e
através delas, consigo chegar a um espectro muito mais amplo.
2VBOEP  FN   B %FTLNBH DPNFÎPV B NPOJUPSJ[BS P DSFTDJ
mento do coworking, contabilizou, diligentemente, os espaços que
abriam e os que encerravam.
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/PFTUVEPEF NBJTEFJOUFSWFOJFOUFTQBSUJDJQBSBNOP
inquérito e os seus resultados foram apresentados pelo fundador
EB%FTLNBH $BSTUFO'PFSUTDI OB$POGFSÐODJB&VSPQFJBEF$P
working, em Paris.O coworking é, definitivamente, um padrão que
marca a constante mudança do paradigma dos espaços de tra
balho e, por isso, vale a pena destacar aqui algumas conclusões.
3FHJTUPVTF VN BVNFOUP HMPCBM EP OÞNFSP EF FTQBÎPT EF co
working, nos cinco continentes. Todos cresceram.
Assim, em todo o mundo, foram identificados mais de dois mil es
paços de coworking  PRVFJOEJDBVNDSFTDJNFOUPFNSFMB
ção ao ano anterior de 245%.
'PJOB«TJBRVFTFSFHJTUPVPNBJPSBVNFOUPQFSDFOUVBM
" 0DFÉOJB TFHVJVTF  DPN  " "NÏSJDB -BUJOB UFWF VN
crescimento no número de espaços de coworking de 501%, e
«GSJDBBUJOHJVBDJGSBEPT""NÏSJDBEP/PSUFFB&VSPQB
registam os crescimentos menores, com 165% e 271%, res
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QFUJWBNFOUF &N UFSNPT BCTPMVUPT  B RVBOUJEBEF EF FTQBÎPT
de coworking Ï NBJT FMFWBEB  QSFDJTBNFOUF  OB &VSPQB F OB
"NÏSJDBEP/PSUF/B&VSPQBIÈFTQBÎPTEFcoworking em
GVODJPOBNFOUP  DPOUSB  OB "NÏSJDB EP /PSUF " «TJB UFN
176 espaços de coworkingFNGVODJPOBNFOUP B"NÏSJDB-BUJOB
 B0DFÉOJBF«GSJDBFTQBÎPTEFcoworking.
$POTJEFSBOEPVNBFTDBMBEFB ÏOB"NÏSJDB-BUJOB   
que as pessoas mais gostam de trabalhar em regime de co
working EFQPJTOB«GSJDBF«TJB   "NÏSJDBEP/PSUF   F
&VSPQB   
/FTUF *ORVÏSJUP GPJ DPMPDBEB VNB QFSHVOUB GVOEBNFOUBM QBSB B
análise dos números: “o seu espaço de coworking pertence a uma
SFEF w0i/ÍPwUFWFVNBQFSDFOUBHFNEF0i4JNwEJWJEJVTF
5% disseram que o espaço faz parte de uma rede de franchising,
6% disseram que são associados de uma rede, e 10% disseram
que fazem parte de uma rede de espaços de coworking.
Outra questão que foi colocada teve como objetivo perceber a
média de investimento realizado na abertura de um espaço de
coworking.
&N BNÏEJBOB&VSPQBTJUVBWBTFOPTNJMFVSPT DPOUSB
NJMEØMBSFTOPT&6"6NBVNFOUP DPNQBSBEPDPN/P
BOPBOUFSJPS B&VSPQBUJOIBVNQBESÍPNÏEJPEFJOWFTUJNFOUP
EFNJMFVSPTFPT&6"EFNJMEØMBSFT0RVFQSPWBRVF
criar um espaço de coworking não exige um investimento inicial
muito elevado comparando com outros modelos de negócio e
tendo em conta o seu potencial de crescimento.
Os espaços de coworking têm diferentes formatos, diferentes
estilos arquitetónicos, ambientes e características.
/PWB*PSRVF DPTUVNBEJ[FSTF ÏPDPSBÎÍPEPNVOEP²EBDJ
dade que nunca dorme que chegam os mais variados exemplos
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de espaços de coworking que em comum apenas têm a partilha
EPFTQBÎP$BEBVNEFTTFTFTQBÎPTQSFTUBTFBEJGFSFOUFTUJQP
de atividades e têm características diversas.
O Con Artist é uma comunidade, um coletivo de artistas, um es
paço de trabalho e ao mesmo tempo uma galeria de arte. É um
local criativo, um dínamo alimentado por energia positiva, onde
se desenvolvem projetos de grupo, eventos, publicações, produ
tos e tudo o que leva pessoas criativas a fazerem coisas criativas.
0TNFNCSPTKVOUBSBNTF OVNDPMFUJWP QPSEJGFSFOUFTSB[ÜFT 
nomeadamente, a oportunidade de vender o seu trabalho na
sua própria loja online e dois andares, equipados, espaçosos, e
com as ferramentas necessárias, que promovem a criatividade.
6NBEBTQBSUFTNBJTEJGÓDFJTDPNRVFVNBSUJTUBTFDPOGSPOUB
atualmente são as despesas, que são uma constante.
/PCon Artist FN/PWB*PSRVF FODPOUSBNPQPSUVOJEBEFTBUSBWÏT
de exposições, vendas ou apenas fazendo crescer a sua própria
network, dentro da comunidade, gerando riqueza. O coworking é
um campo de jogo com infinitos jogadores e com regras.
$PNPFNRVBMRVFSKPHP IÈGSJDÎÜFT)ÈUBNCÏNKPHBEPSFTRVF
apostam toda a sua táctica no impedimento dessas fricções,
naturais nos jogos com muitas mentes.
)ÈBUÏRVFNMFWFFTUBJEFJBBPFYUSFNPFTØBENJUBDPNPNFN
bro do seu espaço os free radicals, aqueles que preferem traba
lhar numa comunidade em vez de trabalharem numa empresa.
&FTTBÏBQSJODJQBMQSFNJTTB
O Grind  FN /PWB *PSRVF  PSJFOUBTF FOUSF TFJT QJMBSFT iVN
grau de separação”, “hi tech, low stress”, “trabalha como que
res, quando queres”, “sustentabilidade elevada”, “estamos jun
tos nisto”, “Grind não é nosso, é teu”.
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4FJTJEFJBT TFJTDPODFJUPT RVFEJGFSFODJBNFTUFFTQBÎPEFUSB
balho partilhado.
i6NHSBVEFTFQBSBÎÍPwRVFSBQFOBTEJ[FSRVFDBEB Grindist
NFNCSP ÏSFDPNFOEBEPQPSPVUSP Grindist, garantindo desta
forma que estão rodeados por pessoas que partilham a mesma
visão do mundo e dos negócios.
O segundo princípio da “carta magna” desta comunidade de
coworkers, high tech, low stress está relacionado com aquele
impulso...
/PGrind, a partir do momento em que alguém entra no espaço,
KÈQFSUFODFËiDBTBw
O cartão de membro é também a chave do armário ou do cacifo.
Mas o que faz mesmo a diferença neste espaço é a sua Flash
Gallery: basta “carregar” o portofólio individual e ele aparece
OPT FDSÍT F NPOJUPSFT FTQBMIBEPT QFMP FTQBÎP 6NB HBMFSJB
com conteúdos em fila de espera para serem observados.
Como qualquer espaço de coworking, também aqui a flexibili
dade é incondicional, onde quer que se esteja.
4FOUBEPBVNBTFDSFUÈSJB PVSFVOJEPOVNTPGÈ BFTDPMIBÏEF
DBEBVN&TUFÏPUFSDFJSPQJMBSEP Grind: “trabalha onde que
res, quando queres”.
As torneiras utilizadas no espaço otimizam o consumo e o gasto
de água em trinta por cento. As portas foram fabricadas com
restos de materiais da indústria tradicional, justificando assim
o quarto mandamento do Grind: “sustentabilidade superior”.
0RVJOUPNBOEBNFOUPÏPEBDPMBCPSBÎÍPi&TUBNPTKVOUPTOJTUPw
&YJTUF QFSNBOFOUFNFOUF VN&YQFSJFODF%JSFDUPS, pronto para
resolver qualquer situação ou atender a qualquer pedido.
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Por fim, “Grind não é nosso, é teu”. Parece um slogan publicitá
SJP NBTOÍPÏ)ÈQPTJDJPOBNFOUPTFTUSBUÏHJDPTBTTJN/ÍPIÈ
fricções neste espaço de trabalho, mas há egos grandes, que
servem, sobretudo, para uma motivação generalizada. Os Grin
dists dizem ser algumas das mais talentosas e interessantes
QFTTPBTOPNVOEP&BDSFEJUBNOJTTP
As preocupações e as lógicas podem ser muito próximas ou mui
to diferentes, mas desaguam sempre na mesma foz: a partilha.
Coincidência ou não com o local onde funciona, a 5IF 4UVEJP
Guild 'MPXFS%JTUSJDU/:$ ÏVNFTQBÎPEFFTDSJUØSJPTPOEFTF
promove o aspeto colaborante entre criativos. Aqui, para além
ª(SJOE]+BHFS4MPBO*OD

109

tttttt OUT OF THE OFFICE

do que é expectável num espaço de coworking, uma das princi
QBJTQSFPDVQBÎÜFTQSFOEFTFDPNPBNCJFOUF
&N 5IF4UVEJP(VJMEapostou nas energias renováveis.
/FTTF BOP HBTUBSBN   ,XI HFSBEPT QFMB VUJMJ[BÎÍP EP
vento na produção de energia. Pode parecer irrelevante, mas
não é, basta pensar que esta poupança equivale a 152 toneladas
cúbicas de dióxido de carbono que não foi lançado na atmosfe
ra, o equivalente ao agravamento do efeito de estufa provocado
por 22 mil carros, ou 15 500 litros de combustível não queima
do, ou 30 mil hectares de floresta poupada.
&TUF FTQBÎP EF USBCBMIP QBSUJMIBEP  FN /PWB *PSRVF  Ï BCBT
tecido na totalidade através de energias renováveis, nomea
damente, a energia produzida pelo vento. O Guild paga a pro
prietários de quintas para que canalizem a energia das suas
gigantes “ventoinhas” para as suas instalações.
1PSPVUSBTQBMBWSBT UPEBBFOFSHJBRVFP5IF4UVEJP(VJMEDPO
siga gerar e utilizar é igual ao valor pago aos proprietários, que
disponibilizam essa energia.
Já é um começo, dizem!

110

tttttt OUT OF THE OFFICE

$0803,*/(363"-

A partilha e a colaboração são tão ancestrais como o tempo.
&TUFTEPJTBTQFUPTTÍPMFWBEPTËSJTDB²JTTPRVFDPOUBiWel
come to the coworking Wiki”!
Os coworkers, os donos de espaços de coworking, ou aqueles
que gostam destes conceitos têm imensos websites e informa
ção ao seu dispor, mas a “Wikipédia” do cowork é um must.
O site é alimentado por proprietários dos espaços, por co
workersFQPSDBUBMJTBEPSFT6NBFTQÏDJFEFDPOTVMUPSFTQBSB
o arranque e desenvolvimento de um espaço de coworking.
/FMF QPEFSÈ FODPOUSBS B EFGJOJÎÍP NBJT FOUFOEÓWFM QBSB co
working. A ideia é simples: profissionais independentes que
USBCBMIBNDPNCBTFOBGMFYJCJMJEBEF GB[FNOPNFMIPSKVOUPT
que sozinhos.
Os espaços de coworking são uma comunidade sustentável, em
permanente construção. Por norma, os utilizadores dos espa
ços concordam com os “valores” e códigos de conduta instituí
dos pelo fundador.
O “coworking Wiki” permite encontrar espaços de coworking
em qualquer parte do mundo, e apresenta uma ferramenta de
envolvimento, de participação.
/FMBFODPOUSBTFP coworking Google Group, um canal de 57,
blogs, links para criar ou participar em eventos de coworking,
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para se tornar voluntário no desenvolvimento de fontes de in
formação sobre a temática, formas de desenvolver negócios,
vídeos de espaços de coworking.
As histórias sobre coworking também podem ser encontradas
no coworking Manifesto Project.
)È DMBSP EJSFUØSJPT  case studies, links para media especiali
zados, associações ou ferramentas, que nos conduzem a mais
espaços diferentes de coworking.

CoworkingSVSBM FODPOUSBTFFNQFRVFOBTDJEBEFT WJMBTPVBM
EFJBTEFDPODFOUSBÎÍPSVSBM&TQBÎPTEFUSBCBMIP OPTRVBJTPT
donos partilham visões comuns sobre os empreendedores rurais
e sobre como o coworking pode alavancar a inovação, em zonas
onde, tradicionalmente, existe pouca apetência para a tecnologia.
²VOÉOJNFBMJOIBEFSBDJPDÓOJPRVFEJ[RVFPTQFRVFOPTOFHØ
cios e os pequenos empreendedores são, na maioria dos casos, o
motor efetivo da economia dessas comunidades mais pequenas.
A chegada do coworkingËTÈSFBTSVSBJTEPUPVBTEFVNBN
biente de trabalho mais profissionalizado, idêntico ao que se
pode encontrar, por exemplo, numa TUBSUVQ em 4JMJDPO7BMMFZ.
Passam a existir ferramentas para o desenvolvimento eficaz de
ideias, para formação e para o crescimento e solidez dos negó
cios numa pequena cidade rural.
Apontar baterias para o campo é uma estratégia inteligente.
Com a degradação da qualidade de vida nas grandes cidades e
DPNPUFNQPEFTQFOEJEPOBTGJMBTEFUSÉOTJUPQBSBPFNQSFHP 
WFSJGJDPVTFVNNPWJNFOUPNJHSBUØSJPQBSBPDBNQP
/VNB DJEBEF QFRVFOB  BT DPJTBT GVODJPOBN EF NBOFJSB EJGF
rente; a malha de pessoas que se conhecem pessoalmente é
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larga, ainda assim, existe um outro círculo de pessoas que che
gam de fora e que não se conhecem.
A parte interessante tem a ver com os agricultores, proprietá
rios dos espaços, que, na verdade, não entendem lá muito bem
porque é que os da terra não conhecem os que chegam para
USBCBMIBSFWJDFWFSTB
Acham estranho as pessoas quererem trabalhar juntas e não
GB[FSFNQPOUFTRVFRVFCSFNBEJTUÉODJB
Os trabalhadores independentes ou empresas locais acabam
por ser a maioria dos utilizadores dos espaços de coworking
SVSBJT)ÈFTDSJUPSFTRVFEFJYBSBNBWJEBEFFSFNJUBQPSUFSFN
começado a utilizar o coworking na sua pequena cidade rural.
$PNFÎBSBNBGSFRVFOUBSHSVQPTEFMFJUVSB EFCFNFTUBSFBP
mesmo tempo ajudavam outros que quisessem sair das quatro
paredes do escritório ou que quisessem fazer networking com
outras pessoas fora do seu círculo.
/BT[POBTSVSBJT P coworking contribuiu para a massificação
das redes sociais, dos fóruns de discussão e da utilização da
internet, em geral.
Os utilizadores destes espaços de coworking são os habitantes
locais, os profissionais que chegam para trabalhar e partem ao
fim do dia, e os que se mudam para essas pequenas cidades
SVSBJT ËQSPDVSBEFRVBMJEBEFEFWJEB NBTRVFUSBCBMIBNSF
motamente, utilizando a tecnologia ao dispor.
&TUBÏVNBPQPSUVOJEBEFQBSBPTQSPGJTTJPOBJTBMBSHBSFNPTFV
networking, contactando com as comunidades e com as auto
ridades locais, seja pela realização de workshops, ministrados
por coworkers e abertos ao público ou prestando serviços de
BQPJPËDPNVOJEBEF RVFQPEFNTFSFNSFHJNFEFWPMVOUBSJBEP 
como, por exemplo, preenchendo a declaração de rendimentos.

113

tttttt OUT OF THE OFFICE

² P RVF BDPOUFDF OP 5IF $BOEZ 'BDUPSZ  OPT &TUBEPT 6OJEPT 
OP,BNFS OB)PMBOEB PVOP coworking Konigstein, na Ale
manha.
/FTUBQFSTQFUJWBEFDPMBCPSBÎÍP BMHVOTFTQBÎPTEFcoworking
rural têm um 0QFO0GGJDF)PVST, um serviço de aconselhamen
to para negócios locais.
Trocar a cidade pelo campo já não significa ter que mudar de
WJEB4FNVEBS RVFTFKBQPSPQÎÍP0coworking continua a ser
uma opção low cost de aluguer de espaços de trabalho, tanto na
cidade como no campo.
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/&5803,*/(1630

%FGJOJUJWBNFOUF Pcoworking não é uma moda, é um “movimen
to”, um manifesto e encaixa no futuro dos espaços de trabalho.
A mudança na economia à escala global veio abrir os olhos
a toda a gente para a falta de responsabilidade empresarial,
porque os acionistas começavam a questionar, para onde estava a ir o seu dinheiro. Muito desse dinheiro era gasto em es
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critórios que nunca chegavam a ser usados, é Carolina Rendei
ro quem o afirma. As empresas não escolhem ter escritórios
físicos, em vez disso, optam por centros de negócios nos quais
FTUÍP PVQPEFNFTUBS JODMVÓEPTFTQBÎPTEFcoworking, dando
aos seus colaboradores, liberdade para viver e trabalhar perto
de casa, ou perto dos seus clientes.
$BSPMJOB3FOEFJSPÏ$&0EB3JHIU4QBDF.BOBHFNFOU GPJQSF
sidente da Global Workspace Association e é uma das mais
prestigiadas e reconhecidas consultoras em todo o mundo, em
QBSUJDVMBS OPT&TUBEPT6OJEPT&MBEFGJOFGBMBSEF coworking
Ï GBMBS EF DSJBÎÍP  DSJBUJWJEBEF  JOTQJSBÎÍP &TUÈ QSBUJDBNFOUF
tudo inventado, mas há sempre novos desafios para conquistar.
4FNQSFBDSFEJUFJRVFOØTOÍPSFJOWFOUBNPTOBEBRVFGVODJPOF 
nós continuamos a aperfeiçoar esse algo que funciona e é isso
que fazemos, atualmente, nesta indústria”.
O networking é cada vez mais importante nos dias de hoje, as
TVNJOEPTFDPNPVNBGPSNBEFUSBCBMIPFYUSFNBNFOUFEFDJ
siva no tempos e na economia moderna.
Quando só se interage com o mundo exterior, nas ocasionais
TBÓEBT QBSB P DBGÏ EB FTRVJOB  UPSOBTF EJGÓDJM DSJBS VN SFEF
efetiva de contactos, que podem ajudar a chegar aos grandes
clientes e fazer crescer o negócio.
Os espaços de coworking ajudam a preencher este vazio. Cada
vez mais.
&TUFQBESÍPEFUSBCBMIP UBMDPNPPTPVUSPTRVFKÈGPSBNBCPS
dados, a par da tecnologia, também está em permanente evo
MVÎÍPFNVUBÎÍP&TTBNVEBOÎBQFSTQFUJWBTFEFVNBGPSNB
mais ampla ou mais local.
0TDPMBCPSBEPSFTEB8"5&3%0(.PCJMFTBÓSBNEPFTQBÎPEF
coworking tradicional onde trabalhavam e a equipa passou a
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ter um espaço de desenvolvimento, onde continuou a traba
lhar junta. É que o coworking tem todas as vantagens, mas
o mundo não é perfeito. Pedro Coutinho explica que há pes
soas que se adaptam bem e há pessoas que nem sempre se
BEBQUBN/ÍPWBNPTNVEBSQPSDBVTBEBSFEVÎÍPEFDVTUPT
A equipa de desenvolvimento começou a sentir a necessidade
de estar num espaço onde a concentração fosse mais fácil de
DPOTFHVJS /FTUF DBTP QBSUJDVMBS  P RVF EFJYPV EF GVODJPOBS
foi a tipologia do espaço onde se encontravam, em função da
já referida necessidade de concentração, para desenvolver
P QSPKFUP /PSNBMNFOUF  PT FTQBÎPT EF coworking são open
spaces, sem divisões físicas, onde os inputs são muitos. As
pessoas tendem a respeitar mais o espaço de quem está a
trabalhar ao lado, mas também existem ilhas de trabalho,
dentro do espaço de coworking, onde funcionam empresas,
separadas por divisórias, que não permitem contacto visual.
/FTTFTMPDBJT JODPOTDJFOUFNFOUF GB[TFNBJTCBSVMIPFOØT
FTUÈWBNPT OFTTB UJQPMPHJB EF FTQBÎP  DPODMVJ P $&0 EB 8"
5&3%0(.PCJMF
"HPSB PTDPMBCPSBEPSFTEB8"5&3%0(.PCJMFQBSUJMIBNVNB
casa com mais três empresas; na realidade, partilham um es
paço de trabalho, mas que não é coworking tradicional. O es
critório é de uma empresa, o quarto transformado é de outra
e a sala outra e todos estes espaços foram transformados em
TBMBTHBCJOFUFTEFUSBCBMIP6NBJEFJBEJGFSFODJBEPSB FWPMVUJ
va e que proporciona a geração de ideias inovadoras.
Gerar ideias inovadoras é um subproduto do coworking. Quem
o afirma é Praveen Gupta, autor da obra Business Innovation in
the 21st Century, e editor do International Journal of innovation
4DJFODF. “As pessoas que estão a colaborar num projeto pre
cisam de estar intelectualmente empenhadas. O processo de
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pensamento criativo fornece um mecanismo para gerar novas
ideias e também para nos divertirmos”. A investigação levada a
cabo por Gupta permitiu concluir que as pessoas se divertem
a trabalhar quando lhes é permitido pensar livremente, sem
restrições. Costumo dizer às pessoas para pensarem como o
Einstein e agirem como o Edison. Einstein era conhecido por
conduzir experiências pensadas, e Edison pelas suas novas
soluções inovadoras e por comercializá-las 6UJMJ[BOEP FTUF
método em diversas experiências, houve grupos de pessoas
que geraram até 60 ideias, em média, num exercício de 12 mi
nutos. “Podemos ver o quão rapidamente o número de ideias
TFQPEFNVMUJQMJDBSCBTFBOEPOPTOPOÞNFSPEFNFNCSPTRVF
trabalham numa equipa”. Os espaços de coworking são exce
lentes exemplos de locais que podem facilitar este processo,
principalmente aqueles que trabalham num modelo mais co
munitário, onde a colaboração entre os seus membros é mais
marcante.
Praveen Gupta desenvolveu uma metodologia de inovação de
nominada Brinnovation, baseada na implementação de projec
tos em diversas áreas de negócio e que tem como pressuposto,
entre outros, o facto de a base de construção da inovação ser
a “pessoa ligada em rede”/BTVBPCSBi*OPWBÎÍP&NQSFTB
SJBMOP4FD99*w FTUFBVUPSSFGFSFRVFVNHSVQPEFQFTTPBTB
pensar de forma independente e em conjunto é mais eficaz do
que um grupo de pessoas a fazer bainstorming QFOTBSKVOUPT 
e trabalhar independentemente. Assim, um cluster de pessoas
só por si não se torna mais inovador; pelo contrário, uma rede
EFQFTTPBTQFOTBEPSBTDPOTFHVFTFSNBJTJOPWBEPSB&TUFUJQP
EFSFEFQFSNJUFËTQFTTPBTBQSFOEFSFNSBQJEBNFOUF QFOTB
rem independentemente, colaborarem virtualmente e inova
rem quando precisam. A consultora Accenture partilha desta
GJMPTPGJBRVBOEP FN/PWB*PSRVF SFDPSSFVBWÈSJPTFTQBÎPTEF

118

tttttt OUT OF THE OFFICE

coworking para colocar os seus colaboradores. Quais as vanta
HFOT 1PVQBOÎBEFUFNQPOBTEFTMPDBÎÜFTQBSBBTFEFFQBSB
as respectivas residências, poupança de custos com espaços de
trabalho e, não menos importante: proporciona aos consultores
um “3º espaço” que promove a inovação, a criatividade, novas
rotinas e o contacto saudável com profissionais de outras áreas.
A metodologia Brinnovation surgiu de diversos estudos sobre o
cérebro humano e de investigação relacionada com os proces
sos de trabalho de personalidades que se destacaram no domí
OJPEBJOPWBÎÍP DPNP&JOTUFJO /FXUPO (BMJMFV &EJTPOF'PSE
À partida, é importante perceber as diferenças entre criativida
EF JOWFOÎÍPFJOPWBÎÍP4ØEFQPJTÏQPTTÓWFMBQSPWFJUBSUPEBT
as oportunidades que o espaço de trabalho partilhado propor
ciona aos coworkers, numa perspectiva de acelerar processos
criativos. As pessoas acreditam que a criatividade é um dom.
Se eu pedir a um grupo de pessoas para levantarem a mão
caso sejam criativos, cerca de 15-20% irá responder positivamente. No entanto, depois de conhecerem as três regras da
metodologia Brinnovation e as colocarem em prática, aquelas
pessoas perceberão que também conseguem ter ideias criativas e a percentagem inicial poderá aproximar-se dos 100%
TVCMJOIB(VQUB
As três regras da criatividade que esta metodologia prevê são
as seguintes:
Regra 1. Decidir ser criativo o &TUF QBTTP Ï UPEP CBTFBEP OB
BVUPNPUJWBÎÍP 1PS PVUSBT QBMBWSBT  PT QSPGJTTJPOBJT QSFDJ
TBNEFFTUBSBMFSUBQBSBBDSJBUJWJEBEFFRVFSFSFNUPSOBSTF
pessoas criativas. Os colaboradores apreciam actividades cria
tivas por ser a manifestação do instinto natural de cada um.
²VNBGVOÎÍPOBUVSBMEPDÏSFCSPDPNCJOBSPVBTTPDJBS/ÍPÏ
uma questão de se tornar criativo ou não, porque todos nas
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cemos criativos. É uma questão de explorar essa criatividade
que todos possuímos tão intuitivamente e os espaços de co
XPSLJOHQSPQPSDJPOBNFTUFQSPDFTTPPPQFOTQBDF BTDPSFTF
a luz natural, a disposição das secretarias, as áreas lounge, os
workshops, a área envolvente.
Regra 2. Criatividade é combinar duas ou mais coisas (itens
ou atividades) de forma única"DSJBUJWJEBEFÏVNBBUJWJEBEF
para criar ou construir que requer, pelo menos, duas ou mais
coisas. Podemos reparar que cada item que usamos ou inova
NPTÏVNBOPWBDPNCJOBÎÍP/ÍPIÈFYDFÎÍPQBSBFTUBSFHSB
6NBEBTNBJTBOUJHBTJOPWBÎÜFTNPEFSOBTÏPDBOJWFUFTVÓÎP
Combina múltiplas funções ou capacidades. O simples lápis
combina duas coisas, chumbo envolto num corpo de madeira.
Os )ZCSJE#VTJOFTT$FOUFST RVFTFSÍPDJUBEPTNBJTËGSFOUF 
são outro exemplo de um conceito inovador que resultou da
combinação de vários serviços: coworking, escritório virtual e
escritório físico.
Regra 3. Tornar-se num rápido combinador o 6NB QFTTPB
EFWFSÈUPSOBSTFOVNDPNCJOBEPSJOUVJUJWBNFOUF FYQFSJNFO
tando continuadamente. Para desenvolver o hábito de combinar
deverá deliberadamente praticar no seu meio ambiente, crian
do combinações únicas, adquirir experiências através de uma
WBSJFEBEF EF BDUJWJEBEFT -FS MJWSPT TPCSF EJWFSTPT BTTVOUPT 
fazer pesquisas na internet, frequentar acções de formação ou
workshops que estimulem o lado esquerdo e o lado direito do
cérebro tais como: escrita, vídeo, música ou desenho, leitura,
fotografia, desporto ou bricolage.
i%FTDPCSJRVFEFQPJTEBTQFTTPBTBQSFOEFSFNPQSPDFTTPEF
criatividade, algumas pensam mais rapidamente do que outras,
FUÐNNBJTJEFJBTEPRVFPVUSBTwBGJSNB(VQUB TPCSFBTJO
WFTUJHBÎÜFTRVFSFBMJ[PV6NBWF[FOUSFWJTUPV3PCFSU'(BMWJO 
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VNEPTGJMIPTEPGVOEBEPSEB.PUPSPMB FPTFVBOUJHP$&0i&MF
EJTTFNFRVFVNEPTTFVTQSPGFTTPSFTEBVOJWFSTJEBEFQFEJV
BPTTFVTFTUVEBOUFTQBSBQFOTBSFNFNOPWBTJEFJBTw&OUÍP 
ele sentiu que não sabia como pensar em novas ideias, já que
nunca ninguém o tinha ensinado a pensar nelas.
/PSNBMNFOUF BTJEFJBTPDPSSFNFNDPOUFYUPTFNRVFBTQFT
soas estão mais descontraídas e despreocupadas. Quando se
QFSHVOUBËTQFTTPBTRVBOEPÏRVFBTOPWBTJEFJBTMIFTPDPS
rem, as respostas mais típicas são: num bar a tomar uma be
CJEB  OP EVDIF  PV B EPSNJS QPS WPMUB EBT I EB NBOIÍ  /P
contexto da Internet e de rápidas alterações de hoje em dia,
precisamos que pensar quando nos é pedido.
Os espaços de coworking são facilitadores do processo de geração de ideias criativas QPEFOEPQÙSTFFNQSÈUJDBNFUPEP
logias como esta, que permitem olhar para além das simples
boas ideias.
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Os Hybrid Business Centers são mais um passo em frente.
4ÍP DFOUSPT EF OFHØDJPT  RVF USB[FN WBOUBHFOT QBSB RVFN
HFSFPTFTQBÎPTF PCWJBNFOUF QBSBPDMJFOUF ËTFNFMIBOÎBEF
outros conceitos, mas este, por ser um jovem conceito, merece
também ele um olhar cuidado.
/FTUFTDFOUSPTIÓCSJEPT PDMJFOUFUFNBWBOUBHFNQSJODJQBMEF
poder optar pelo escritório físico, virtual ou espaço de coworking.
/FTUFUJQPEFDFOUSPQPEFUBNCÏNVUJMJ[BSP lounge empresa
SJBM DPMBCPSBUJWP TFNRVBMRVFSUJQPEFDVTUP& NFTNPRVFP
trabalho seja realizado em regime de QBSUUJNF, a empresa tem
sempre a possibilidade de acionar os contratos mensais ou uti
MJ[BSPFTQBÎPBPEJB"QBMBWSBDIBWFÏGMFYJCJMJEBEFFBQFTTPB
paga apenas o tempo que utiliza..
Para o gestor do centro de negócios é sempre uma oportuni
dade para testar novas formas e padrões de trabalho no seu
próprio centro. Atualização e aprendizagem contínuas.
%FGJOJUJWBNFOUF PTIPUÏJT PVBTFTQMBOBEBT PVPTCBSFT UPDBN
os espaços de coworking, mas não funcionam do mesmo modo,
na medida em que não foram pensados, criados e desenvolvidos
QBSBFTTBBUJWJEBEF%J[$BSPMJOB3FOEFJSPFMFTDSJBN designs
FMFHBOUFTFNFTQBÎPTNPSUPT OÍPVUJMJ[BEPT DPOWFSUFOEPPT
em improvisados espaços de reuniões e isso nem sempre tem
sucesso. As redesXJGJsão um pouco primitivas, não existe in
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teração entre os clientes como
no coworking e muitas vezes,
nos hotéis ou bares ou espa
ços similares, existem muitas
situações que não são compa
tíveis com a produção e com o
trabalho, basta imaginar crian
ças a brincar no espaço onde se
está a tentar trabalhar. O apoio
de secretariado é fundamental
para as muitas empresas e es
tes espaços não o oferecem, ao
DPOUSÈSJP EPT )ZCSJE #VTJOFTT
Centers.
Como em tudo na vida é preci
so planear e, por isso, Carolina
3FOEFJSP WBJ VN QPVDP NBJT Ë
frente, as universidades norte
BNFSJDBOBT UÐN VNB FOPSNF
vantagem, que consiste em
aplicar o seu tempo e dinheiro,
para que o processo de procura
de espaços para serem utiliza
EPTQFMPTFYBMVOPTEFDPSSBEF
GPSNBFGJDB[&TTFTFTQBÎPTWÍP
gerar receitas que são utiliza
das no crescimento da própria
VOJWFSTJEBEF6NBKPHBEBJOUF
ligente!

Carolina Rendeiro,
$&0EB3JHIU4QBDF
Management

Carolina Rendeiro tem uma po
sição bem definida em relação
a esta matéria: há quem veja
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em tudo isto um choque de culturas, principalmente aqueles
RVFUÐNSFTFSWBTFNSFMBÎÍPBNVEBOÎBT/PFOUBOUP FTUBÏ
uma oportunidade única, a que estamos a viver. Todas as nos
sas forças estão concentradas na mudança do mercado eco
nómico global, que leva ao desaparecimento de vários setores
que são naturalmente substituídos por outros, e reforça a ideia,
explicando: temos colaboradores, entre os quarenta e os seten
ta anos, altamente formados e preparados, que já viram tudo, e
que podem criar novos negócios e que criam novos negócios e
temos as novas gerações que têm um mind setting totalmente
diferente, que precisam de verdadeiros mentores, inspiradores
e com capacidade de liderança.
O mundo não pára de nos surpreender e a criatividade parece
não se esgotar.
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&YJTUF TØ VN DPODFJUP EF coworking, mas centenas de espa
ços de trabalho partilhados, diferentes uns dos outros. Ideias
exclusivas, cada vez mais direcionados para utilizadores bem
EFGJOJEPT&TQBÎPTEFcoworking inovadores e inspiradores.
&N .JBNJ  OPT &TUBEPT 6OJEPT  OBTDFV VN coworking apenas
QBSBBEWPHBEPToP$PVSUIPVTF$FOUFSoVNBJOJDJBUJWBEP.JBNJ
%BEF$PVOUZFRVFSFQSFTFOUBVNOPWPQBSBEJHNBOBVUJMJ[BÎÍP
de espaços de trabalho por parte destes profissionais, conheci
dos por terem modelos de trabalho tradicionais e algo formais.
o 2VBJT BT WBOUBHFOT RVF VN BEWPHBEP UFN FN BEFSJS B VN
espaço de coworkingEFTUBOBUVSF[B 
&TUFTFTQBÎPTFTUÍPMPDBMJ[BEPTKVOUPBPTUSJCVOBJT EBÓRVFIÈ
ganhos claros de eficiência decorrentes da poupança de tempo
em deslocações de e para o escritório. O advogado passa a uti
lizar um espaço de trabalho com todas as condições de conforto
e privacidade, nos períodos de tempo em que não está no tribu
nal. Para além disso, dispõe de salas de reuniões para receber
os seus clientes e preparar as suas ações judiciais, usufruindo
também de um apoio de secretariado, que é comum a todos os
advogados coworkers.
Por fim, este coworking orientado para advogados tem como
NBJTWBMJBPnetworking que se gera e as parcerias entre os di
versos profissionais que ocupam o espaço, potenciadas através
de eventos e workshops organizados pelo centro.
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O custo baixo deste serviço, em comparação com o arrenda
mento convencional do escritório, constitui outro fator de peso
para a adesão a este conceito por parte dos advogados.
0VUSPFYFNQMPRVFQPEFNPTEBSÏPEP)FSB)VCoVNFTQBÎP
de coworking para empreendedoras, exclusivo para mulheres,
JOTQJSBEP OVN 4QB 5BM F RVBM &TQBÎPT EF USBCBMIP RVF QSP
videnciam um ambiente de produtividade, para mulheres que
trabalhem fora do escritório. Tal como em outros espaços com
estas características, as condições oferecidas são as ideais
para consultoras, empreendedoras, autoras, jornalistas, para
todas as profissões, mas no feminino.
Também aqui, as utilizadoras têm acesso a zonas para receber
clientes e estabelecer ligações com outras mulheres de negó
cios, profissionais, de uma forma colaborativa, criando siner
HJBT0)FSB)VCBDBCBQPSTFSVNFTQBÎPiBMUFSOBUJWPw RVFN
sabe uma tendência, para tapar uma brecha no mercado, den
tro das várias opções de que o mercado dispõe.
Como em qualquer espaço de coworking, aqui as mulheres es
tabelecem um diferente padrão de comunidade.
%FOUSPEFTUFDÓSDVMPFYJTUFDPNQFUJUJWJEBEFFDSFTDJNFOUP FT
cudados numa imagem profissional que transparece no pro
cesso com o cliente.
0)FSB)VC FN4BO%JFHP &TUBEPT6OJEPT OÍPÏBQFOBTEJ
GFSFODJBEPS  QPS TFS FYDMVTJWBNFOUF QBSB NVMIFSFT &MF Ï  OP
fundo, um produto híbrido. Aglutina os espaços de reunião, os
sistemas de comunicações, as rececionistas e colaboradores,
as fotocópias, o melting pot dos conceitos de trabalho presen
tes neste livro, mas com o focus no fator custo, comparando
com um escritório tradicional.
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&NSJHPS BMHPEJTQFOTÈWFM FNNVJUPTFNVJUPTDBTPT PVOÍP
FTUJWFTTFNPT TFNQSF B GBMBS UBNCÏN EF GMFYJCJMJEBEF &TUF
conceito de espaço de coworking aglutina os modelos e oferece
ËTTVBTDMJFOUFTVNFTQBÎPEFUSBCBMIP $BGÏ$PXPSLJOH4UZMF,
QBSBRVFNFTUÈBQFOBTGPDBEPOPUSBCBMIP6NB[POBiDPNVOJ
tária” para busca, pesquisa e desenvolvimento de colaboração,
uma sala de conferências e salas privadas para reuniões.
O ambiente criado funciona como um 4QB enchendo o espa
ÎPEFUSBCBMIPDPNVNFTQFDJBMDIBSNFGFNJOJOP& UBNCÏN
BRVJ OÍPGPHFËSFHSBEPcoworking; as utilizadoras podem ter
acesso ao espaço diária, semanal ou mensalmente.
&TUFPMIBSEJSFDJPOBEPQBSBOJDIPTEFNFSDBEPFTQFDÓGJDPT QPS
parte da indústria do coworking ÏQSPWJEPEFUPEPPTFOUJEP)È
espaços de coworking, em todo o mundo, para todos os gostos.
"8PSL$PUUBHFÏPVUSBJEFJBRVFOBTDFVOPT&TUBEPT6OJEPT
² VN FTQBÎP WFSEBEFJSBNFOUF BDPMIFEPS 7JTUB EP FYUFSJPS  Ï
uma casa de campo, mas o interior é um agradável espaço para
coworkers6NBDBTBUSBOTGPSNBEBFNFTQBÎPEFUSBCBMIP
Os utilizadores podem trabalhar num ambiente deveras inspira
dor, no qual uma galeria de trabalhos expostos, com carácter ro
tativo, está acessível aos coworkers. Obviamente, tem um espa
ço de trabalho literalmente open space, e o alpendre e a varanda
EBDBTB/BTBMBEFFTUBS DPNMBSFJSBFDPOGPSUÈWFJTTPGÈT SPEF
ada de janelas, ao canto uma mesa de trabalho, design moderno)
existe um estúdio que no fundo é, funcionalmente, uma sala de
reuniões e os utilizadores podem até usar a garagem.
&N4BOUB.ØOJDB BRVFMFTRVFGSFRVFOUBNPUIF0GGJDFTÍPVOT
TPSUVEPT4ÍPDPOGSPOUBEPTDPNVNFTQBÎPEFJOTQJSBÎÍPFYUSF
NB 6N FTQBÎP EFTFOIBEP EF GPSNB FTQBOUPTB  VNB ÈSWPSF o
imagine um bonsaiHJHBOUFo SPEFBEBQPSVNCBMDÍPEFUSBCBMIP
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®QSJNFJSBWJTUB QBSFDFVNCBMDÍPEFVNCBS DPNDMJFOUFTË
sua volta, mas as cores, os castanhos e a luz soft induzem um
trabalho sereno, como o espaço.
&YJTUFBSQVSPOPKBSEJN
/FTUFFTQBÎPEF coworking, encontramos cadeirões especial
NFOUFDPODFCJEPTQBSBRVFPTVUJMJ[BEPSFTFTUFKBNËBMUVSBEP
balcão que rodeia a árvore, um serviço de biblioteca e de livra
ria de referência, headphones individuais e serviço de diretórios
DSJBUJWPTEF)PMMZXPPE&OGJN VNFTQBÎPEFDIBSNF VUJMJ[BEP
por caras conhecidas da indústria do cinema.
&PTfreelancers RVFGB[FNEBFTDSJUBBTVBGFSSBNFOUB 
4ÍPVNBMBSHBQFSDFOUBHFN PTRVFUSBCBMIBNDPNBFTDSJUBF
com as ideias, utilizadores de espaços de coworking.
Mas existem espaços de trabalho partilhado também para eles.
&N /PWB *PSRVF  FYJTUF VN FTQBÎP FTQFDJBMNFOUF EFTFOIBEP
para escritores. O Paragraph funciona num loft gigantesco. É
um cruzamento entre uma livraria e um escritório, onde exis
tem pequenos espaços de trabalho, quase isolados, naquela
ampla área e recantos, pequenos cubículos para trabalhar e
uma zona totalmente dedicada aos livros.
É um spot confortável para todo o tipo de escritores, sobretudo,
RVBOEPBJOTQJSBÎÍPPTBUBDB6NFTQBÎPTFSFOP"EFRVBEP
"DSJBUJWJEBEFOÍPUFNMJNJUF CBTUBDPMPDÈMBFNQSÈUJDB*EFJBT
OBTDJEBTEFVNTØDPODFJUPTÍPBPTNJMIBSFT/BJOEÞTUSJBEP
coworkingUPEPTPTEJBTTÍPTVSQSFFOEFOUFT&YJTUFNKÈHSBO
des superfícies comerciais, que adotaram o modelo de co
working, redimensionando os seus espaços públicos, antes de
saproveitados e que serviam apenas como ponto de passagem
dos clientes e colaboradores. O conceito é simples. Os corredo
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res, local que as pessoas naturalmente procuram para traba
lhar, são as zonas escolhidas, mas de uma forma estruturada
F DPN DPOEJÎÜFT DSJBEBT QBSB P FGFJUP 4ÍP FTQBÎPT OPSNBM
mente vocacionados para jovens profissionais, com trabalhos
de cariz independente e artístico. A intenção é que cresçam
naquele espaço. Ao lado de uma cafetaria, com esplanada e
XJGJgrátis e toda uma envolvente facilitadora, lavandaria, baby
sitting, restauração, shopping, zonas de descanso e de fuma
dores, parque de estacionamento, ginásio, fáceis acessos e
SFEFEFUSBOTQPSUFTFGJDB[/PGVOEP QSPDVSBTFPGFSFDFSVN
DPODFJUPPOEFBFGJDJÐODJBÏBiQBMBWSBDIBWFw/PNFTNPFT
paço, todos os serviços estão acessíveis, sem perda de tempo
FNEFTMPDBÎÜFT6NNVOEPOPWPEFOUSPEFVNPVUSPNVOEP
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Como é sabido, tribo é uma palavra derivada do latim “tribu”, e
que designa certos tipos de agrupamentos humanos.
Agora, imagine um agrupamento reunido em diferentes partes
EPQMBOFUB OVNFWFOUPËFTDBMBHMPCBM VNBWF[QPSBOP6NB
espécie de encontro global de pessoas que se juntam para re
forçar o espírito de tribo e da comunidade coworking, durante
uma semana, e que organizam eventos gratuitos de networking,
workshops, ações de formação e debates.
A primeira JellyweekSFBMJ[PVTFFNFUFWFBOGJUSJÜFT 
FNQBÓTFT&NPOÞNFSPEFBOGJUSJÜFTTVCJVQBSBF
em 2013 foi de 255, estando envolvidos 44 países.
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O website da Jellyweek é tão colorido como a ideia. Por lá,
FODPOUSBNTF UPEBT BT JOGPSNBÎÜFT RVBOEP BDPOUFDF  RVFN
pode participar e o que acontece durante a Jellyweek.
Os participantes podem criar eventos diurnos e noturnos, eventos
que durem todo o dia, podem organizar iniciativas pontuais ou du
rante toda a semana. As temáticas dos eventos ficam ao critério
dos organizadores nos diferentes países, deverão estar alinhadas
com os interesses dos coworkers e, como a Jellyweek gosta de
referir, deverão contribuir para solucionar problemas.
"TTJN  EVSBOUF VNB TFNBOB  DSV[BNTF EF VNB GPSNB RVB
se mágica comunidades locais de empreendedores, coworkers
e outros profissionais, envolvendo uma lista imensa de países
DPNPP#SBTJM +BQÍP /PWB;FMÉOEJB $PMÙNCJB &HJUP 4JOHBQV
SB $BTBRVJTUÍP &6"FBNBJPSJBEPTQBÓTFTFVSPQFVT
A organização da Jellyweek Ë FTDBMB HMPCBM Ï DPOTUJUVÓEB QPS
FRVJQBTMPDBJTOPTEJWFSTPTQBÓTFT4ÍPFTTBTFRVJQBTRVFFT
DPMIFNPMPDBMQBSBPiTFVwFWFOUPoVNFTQBÎPEF coworking
PVPVUSPMPDBMEFRVFHPTUFNoVNDBGÏ VNMPDBMQÞCMJDP VN
escritório de uma empresa ou organismo público.
&TDPMIJEPPMPDBM PNÏUPEPÏTJNQMFTDPOWJEBNTFBTQFTTP
BTQBSBQBSUJDJQBSOPFWFOUP/BJellyweekÏIBCJUVBMWFSFNTF
FNQSFTBTFPVUSBTPSHBOJ[BÎÜFTBCSJSFNBTQPSUBTËDPNVOJ
dade e convidarem pessoas de outras entidades para colaborar
e partilhar experiências.
Cada local onde decorre o evento está ligado a todos os outros
“jellies”, através das redes sociais.
Cada anfitrião pode adotar o modelo clássico, traduzido em
sessões de colaboração informal, ou desenvolver iniciativas
com uma agenda mais aberta. O anfitrião tem a liberdade, de
criar diversos tipos de eventos durante essa semana, como
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barcamps, workshops, debates, brainstorms, desde que se
esteja ligado virtualmente aos restantes anfitriões em todo o
mundo. É esta ligação global que personifica a alma da inicia
tiva Jellyweek: partilhar, colaborar, cooperar, criar, em suma,
trabalhar em rede.
/PGVOEP BGJMPTPGJBEBJellyweek assenta no princípio da auto
organização e isso quer dizer que os tópicos em causa emer
gem, na totalidade, dos interesses e sonhos dessas comunida
des espalhadas pelo mundo.
/BHÏOFTFEFTUBJEFJBFTUÈPQSPQØTJUPEFQSPNPWFSVNBDVM
tura emergente de novas formas de trabalho e de cooperação,
fortalecendo as comunidades locais e a construção de estrutu
ras colaborativas.

i-FU}THMPDBMJ[FBOEXFBWFBCJHOFUPGDPMMBCPSBUJPO UIBUSFB
ches out all over the planet”: é esta a frase que define a Jellywe
ek e que pode ser encontrada na webpage da comunidade, onde
qualquer espaço de coworking se poderá registar e organizar
os seus próprios eventos.
A mentora desta ideia inspiradora é a alemã Anni Roolf, uma
consultora freelancer que conseguiu implementar um movi
mento global, divertido mas com um propósito útil: promover
a colaboração e a descoberta de novos mundos entre espaços
de coworking, empresas, organizações não governamentais,
FOUSF PVUSPT 6NB USJCP RVF OBTDF  EVSBOUF VNB TFNBOB  EF
um enorme conjunto de tribos, unidas por um objetivo comum:
colaborar, comunicar, criar novas parcerias e agir localmente,
pensando de forma global.
Os eventos realizados em 2013 são de áreas tão distintas como
workshops EF UFDOPMPHJBT EF JOGPSNBÎÍP "MFNBOIB  GPSNB
ÎÜFT EF DVMJOÈSJB &TQBOIB  TFTTÜFT EF EBOÎB DPMBCPSBUJWB
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6HBOEB  workshops EF SFEFT TPDJBJT 5BJMÉOEJB  TUBSUVQT
$SPÈDJB MJEFSBOÎBEFFRVJQBT 1PSUVHBM SFVUJMJ[BÎÍPEFNB
EFJSB &HJUP FOUSFPVUSPT
i5BM DPNP VNB EJOÉNJDB GPSUF QPEF EJSFDJPOBS PT BUPSFT FN
determinada direção, o mesmo pode acontecer na cena do co
working”, refere Anni Roolf.
6Nnetworking com fortes atores em cena também pode dar ori
HFNBEJGFSFOUFTDFOÈSJPT"UVBMNFOUF FYJHFTFVNBWJTÍPGPS
UFFVNQPTJDJPOBNFOUPTØMJEPOBWJEBRVPUJEJBOBi4ØBTTJNTF
consegue ampliar o coworkingFUPSOÈMPmainstream”, diz Anni
3PPMG  RVF BDSFTDFOUB i4F PT BUPSFT EB network do coworking
revelarem o poder da integração, posso acreditar que esta mu
dança definirá o futuro das sociedades e da economia”.
“Parte do trabalho da +FMMZXFFLé conseguir definir interesses
comuns entre colaboradores e, ao mesmo tempo, perguntar
quem já faz parte do jogo e quem pode ser integrado, no sentido
de acrescentar valor.
Parece claro que, em resultado deste processo de integração
HMPCBM  FTUÈTF B FWPMVJS QBSB VNB JEFOUJEBEF DPNVN &TUB
identidade está ligada ao interesse comum e ao sentimento de
que estamos todos no mesmo barco”, conclui.
&OUÍP DPMPDBTFVNBQFSHVOUBMFHÓUJNBPRVFÏQSFDJTPQBSB
RVFFTUFUJQPEFBÎÜFTDPMBCPSBUJWBTUFOIBNDPOUJOVJEBEF
Anni responde: “Temos que tomar consciência deste barco glo
bal e é necessário construir relações com o maior número de
QBTTBHFJSPTQPTTÓWFM&TUBÏBCBTFQBSBBFNQBUJBUFNPTEF
nos desligar mais dos nossos próprios interesses e ganhar mo
tivação para uma ação comum”, como é o caso da Jellyweek.
-JHBSUPEPTPTBUPSFTOVNQSPDFTTPDPMBCPSBUJWPHMPCBMTFSJBP
ideal, defende Anni Roolf.
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O projeto JellyweekQPEFTFSWJTUPDPNPVNQSPUØUJQPOFTUFEJOÉ
mico e empático processo de influência do destino do coworking.
²VNBEFDMBSBÎÍP6NFYFNQMP6NKPHPTÏSJP0TEFTBGJPTRVF
TF BWJ[JOIBN FYJHFN SFTQPTUBT FYUSFNBNFOUF JOPWBEPSBT %J[
Anni Roolf, “a Jellyweek tenta abrir um campo de inovação e de
divertimento. Todos os anos, as semanas Jellyweek de janeiro
são dedicadas a inesperadas interações e soluções num verda
deiro open space&TUFFTQBÎPQFSNJUFOPTDSJBS FORVBOUPQBS
ticipantes, uma consciência global. Ao mesmo tempo, promove a
continuidade de relacionamentos e desenvolvimentos de histó
rias, que, afinal, são comuns a todos”.
0 GVUVSP FTUÈ FN BCFSUP /ØT TPNPT PT BUPSFT EF IPKF "OOJ
MBOÎBPSFQUPi7BNPTBCSBÎBSPTEFTBGJPT²VNBBWFOUVSBF
ninguém sabe o final da história!”
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0TDØEJHPTBOUJHPTDBÓSBN0QBSBEJHNBNVEPV%FTDPOTUSVJV
TFBWFMIBGJMPTPGJBEPiFTDSJUØSJPw FSHVFOEPTFVNBOPWBSF
MBÎÍP FOUSFBTSBÓ[FTDVMUVSBJTFPFTQBÎPEFUSBCBMIP%FTTB
relação nasceram as ramificações, que permitiram desenhar
um conceito sustentado, internacional, o conceito do ambiente
de trabalho do futuro.
Com o crescimento dos mercados internacionais, o desenvolvi
mento da economia e as novas teorias transformadas em prá
UJDB PNVOEPWJVTFDPOGSPOUBEPDPNVNBOPWBSFBMJEBEFBT
relações interculturais.

136

0650'5)&0''*$&]5&-&53"#"-)0

É ao abrigo desse relacionamento obrigatório, parte integrante
da economia global, que as empresas melhoraram os seus pro
cessos de comunicação e adaptaram as suas práticas de gestão
ËTNBUSJ[FTDVMUVSBJTEFDBEBMPDBM
É um dos grandes desafios desta era de mudança: adaptar o
FTQBÎPEFUSBCBMIP FNUPEPPNVOEP ËJNBHFNEBDVMUVSBEF
DBEBMPDBM6NEFTBGJPOPRVBMUPEPTPTBUPSFTTBFNBHBOIBS
4FSSPNBOP FN3PNB OÍPÏUÍPMJOFBSRVBOUPQBSFDFRVFSFS
ilustrar a célebre frase: “Em Roma sê romano”.
/ÍPCBTUBVNFTUBMBSEFEFEPTQBSBOBTDFSPFTQBÎPEFUSBCB
lho ideal, ou o mais adaptado possível, em locais tão diferentes
uns dos outros, sobretudo, quando quem utiliza esses espaços
de trabalho tem hábitos de vida, de relacionamento e concei
tos que diferem de uma área geográfica para outra, seja numa
mesma cidade, ou num mesmo continente.É fundamental co
nhecer, saber, entender e partilhar a cultura local, para que
FTUBTFKBVNBNBJTWBMJBQBSBBFNQSFTB QBSBPTTFVTDPMBCP
radores e, obviamente, para a comunidade.
A enormidade do desafio é clara aos olhos de cada um, se pen
sarmos que, em muitos casos, se nem sequer “estamos” em
i3PNBw DPNPQPEFSFNPTTBCFSPRVFMÈTFQBTTB
Todos os desafios encerram em si um ponto de interrogação e
FTUFOÍPGPHFËSFHSB0UBCVMFJSPEFTUFEFTBGJPÏHJHBOUFTDP"T
fronteiras comerciais quase desapareceram na totalidade. Os
DMJFOUFTFODPOUSBNTFDPNPTGPSOFDFEPSFTFNRVBMRVFSQPO
to do globo, os colaboradores com os administradores, gente
de vários países, que enriquece as suas parcerias, numa tarefa
nem sempre fácil de concluir.
"QFTBS EF TFS VN QSPDFTTP FOSJRVFDFEPS o DPOKVHBS WJTÜFT 
métodos, estruturas, conceitos com cultura, tradição, raízes
MPDBJT FNQBSDFSJBTPVSFMBDJPOBNFOUPTo OFNTFNQSFÏGÈDJM
ou economicamente rentável.
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As parcerias e os relacionamentos dependem do grau de en
volvimento e de relacionamento entre as pessoas e os locais,
do cruzamento de contactos. Quando estes pressupostos não
se encontram observados, as relações profissionais, logo, o de
senvolvimento de uma atividade profissional, podem criar nos
seus protagonistas estados que podem redundar em confusão,
ou aquilo que entendem ser uma não adaptação de métodos e
EFGJMPTPGJBË[POBHFPHSÈGJDBEPQMBOFUBPOEFTFFODPOUSBN
É um exercício simples de fazer. Imagine um europeu que tra
balha na delegação da sua empresa no Oriente. O seu espaço
de trabalho respeitará as matrizes existentes no local, cultu
SBJT FTUÏUJDBT BSRVJUFUØOJDBT EFGVODJPOBMJEBEF&NUVEPEJGF
rentes do seu ponto de origem.
&MFQSØQSJPJSÈDSJBSIÈCJUPT EFTFOWPMWFSSFEFTTPDJBJTFQSPGJT
sionais e, para isso, será ele próprio um exemplo de uma nova
cultura, de um novo pensamento, de uma diferente forma de
FTUBS/FTTBBMUVSBFTUBSÈBEBSFBSFDFCFSJOGMVÐODJBT
É ali que se relaciona com pessoas culturalmente diferentes,
numa escala profissional, em espaços de trabalho diferentes
daqueles que encontra no seu país de origem, ou no país ao
lado.
&TUFGBUPS PEBDPOTUSVÎÍPEFMJHBÎÜFTFOUSFBTDVMUVSBTFPT
FTQBÎPTEFUSBCBMIP SFWFMBTFJNQPSUBOUFUBNCÏNQFMBBHJMJ
dade de processos e ganho de tempo que dele emana.
Para que tudo isto faça sentido, existe quem pense nestes as
TVOUPTFPTUSBUFDPNPNBJPSDVJEBEP-BCPSBUØSJPTRVFDSJBN
e desenvolvem espaços de trabalho otimizados e que estudam
a forma mais eficaz de os adaptar, de os encaixar, como uma
peça de um puzzle, em função das condicionantes culturais de
cada região, aproveitando o que de melhor ela tem.

138

tttttt OUT OF THE OFFICE

A preocupação das organizações com este quadro de relaciona
NFOUPFFOWPMWJNFOUPGPJQPVDPWJTÓWFM BPMPOHPEPUFNQP)PV
ve um esforço mínimo para tentar compreender as diferentes
culturas, com as quais essas organizações interagiam, fosse
em cidades, países ou diferentes continentes.
"DBEFJBOPSUFBNFSJDBOB.D%POBME}TFTUÈFNUPEPPNVOEP
0QFSBOPTDJODPDPOUJOFOUFT&TUBDBEFJBEFGBTUGPPE cedo en
tendeu esta dialética e cedo percebeu que este era o caminho,
NBOUFOEPTFGJFMËTTVBTPSJHFOT DPMNBUBOEPPGPTTPFOUSFP
décor original e a realidade cultural local.
/B&VSPQB BNBSDBOPSUFBNFSJDBOBDSJPVVNdesign mais so
fisticado para as suas lojas, adaptado, sem fugir da sua linha
caraterística. A França foi o país escolhido para dar o tiro de
QBSUJEBoBTWFOEBTOPNFSDBEPGSBODÐTTVCJSBNRVBUSPFNFJP
por cento.
O sucesso deste entendimento da realidade local, em que se
estabeleceu esta ligação entre o design original e o design
adaptado ao espaço, em função das características do local,
GPJEFUBMPSEFNFMFWBEPRVFMFWPVPQSFTJEFOUFEB.D%POBME}T
&VSPQF PQSJNFJSPOÍPBNFSJDBOPOPDBSHP BBEPUBSBNFTNB
FTUSBUÏHJB FN UPEP P DPOUJOFOUF FVSPQFV 'PSBN BEBQUBEPT Ë
cultura de cada local quase mil e trezentos restaurantes, tendo
a empresa investido mais de seiscentos milhões de euros.
4FFTUFBNCJFOUFBEBQUBEPRVFSPEFJBPTDMJFOUFTÏPJEFBMQBSB
passar algum do tempo livre e saborear um hambúrguer, o
NFTNPBQMJDBTFQBSBPTNPNFOUPTQSPEVUJWPTEPEJB0FTQB
ÎPEFUSBCBMIPJOGMVFODJBPCFNFTUBSFQPEFFMFWBSPVSFGPSÎBS
a performance de cada colaborador.
Cometem um erro as empresas e organizações que insistem
em implantar os seus escritórios ou outros espaços de trabalho
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em países diferentes sem se preocuparem com as necessida
des e preferências dos seus colaboradores locais ou até mesmo
com a própria cultura da sua organização.
Cometem um erro, porque se esquecem que os seus colabo
radores estão todos os dias no seu espaço de trabalho e, ao
contrário de um restaurante de GBTUGPPE, as suas escolhas, as
suas opções são limitadas.
As condicionantes, variantes, e as soluções encontradas em cada
espaço de trabalho são completamente diferentes de país para
QBÓT6NHFTUPSEFFYDFMÐODJBTBCFRVFBTOFDFTTJEBEFTiDVMUV
rais” específicas dos seus colaboradores têm que ser tidas em
conta. A ligação entre comportamentos profissionais e o espa
ço de trabalho é alvo de detalhada pesquisa e desenvolvimento,
QPSQBSUFEFFNQSFTBTJOTQJSBEPSBT DPNPÏPDBTPEB4UFFMDBTF
Workspaces Futures, que, realizou e editou um estudo, designado
Culture Code, efectuado em 11 paises, dedicado a esta dicotomia.
&TUFFTUVEPSFGMFUJVPTSFTVMUBEPTTPCSFVNQSPKFUPEFTFOWPM
vido durante três anos em seis países europeus, com recurso a
diferentes fontes de informação, incluindo observação direta no
terreno, em empresas de facilities NFJPTFJOTUBMBÎÜFT QBT
sando por workshops PV FOUSFWJTUBT DPN DPOTVNJEPSFT VUJ
lizadores) finais e com especialistas em diferentes temáticas
convergentes com a ligação entre o comportamento profissio
nal e o espaço de trabalho.
A pesquisa foi também desenvolvida com base em artigos cien
tíficos e análises comparativas.
Passou a ser possível comparar o perfil cultural por país com
a tendência do conceito tradicional de espaço de trabalho des
se mesmo país. Passou a ser possível entender a influência da
cultura local no design, no uso e no desenvolvimento de um
espaço de trabalho.
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A Google, já referida ao longo deste Out Of The Office, como
uma empresa inspiradora, como centenas de outras, é um ex
celente exemplo do que acabou de ler.
"FNQSFTBUFNTFEFOPT&TUBEPT6OJEPTEB"NÏSJDB NBTÏVNB
organização global. Tem escritórios nos quatro cantos do mundo.
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Através da inspiração que a carateriza, a Google fomenta a
ligação entre as culturas locais e o design dos seus espaços
de trabalho. Conjuntamente com o seu centro de pesquisa e
EFTFOWPMWJNFOUP  B (PPHMF DSJPV OB &VSPQB  FN ;VSJRVF  VN
“escritório” único, no que ao conceito europeu de “escritório”
FTQBÎP EF USBCBMIP  EJ[ SFTQFJUP ² VNB FTQÏDJF EF iQFRVF
no mundo” que não incorpora apenas a performance, mas que
também providencia estímulos visuais, divertimento e relaxe.
/FTUF iFTDSJUØSJPw TVJÎP EB (PPHMF USBCBMIBN DPMBCPSBEPSFT
originários de cinquenta nações diferentes e que comprovam e
demonstram como é que um espaço moderno, internacional e
ao mesmo tempo “tradicional” funciona diariamente.
0&.&"&OHFOFFSJOH)VC OPDFOUSPEF;VSJRVF OÍPGPJ BQFTBS
EFUVEP BQSJNFJSBiJOWFTUJEBwEBNVMUJOBDJPOBMOPSUFBNFSJ
cana, em território europeu, mas foi uma aventura significativa,
até para o standard Google.
%FOUSPEPFEJGÓDJP EP[FNJMNFUSPTRVBESBEPTGPSBNUSBOTGPS
mados em espaço de trabalho, mas com a matriz Google, na
qual o divertimento e a performance andam de mãos dadas.
O edifício foi dividido em várias áreas, todas diferentes, que per
NJUFNBPTDPMBCPSBEPSFTFNCSFOIBSFNTFOVNNVOEPEJWJEJ
do tematicamente, que lhes recorda, permanentemente, que
estão em qualquer lado menos num “escritório” tradicional.
7JTUPEFGPSB PiFTDSJUØSJPwEB(PPHMFFN)VSMJNBOO VNCBJSSP
de Zurique, em nada difere dos edifícios da vizinhança.
$POUVEP OPJOUFSJPS FYJTUFVNNVOEPÞOJDPËFTQFSBEPWJTJ
tante.
6NBCJCMJPUFDB SÏQMJDBEFVNiDMVCFEFDBWBMIFJSPTwUJQJDBNFO
te inglês, mobilado com estantes repletas de livros, em madeira
QPMJEB FTDVSB FDBEFJSÜFTFTUJMPi7JDUPSJBOPwEJTQPTUPTIBSNP
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niosamente em frente a uma lareira digital. Também é nesta
sala acolhedora e inspiradora que o diretor de Comunicação e
Relações Públicas da Google recebe, com satisfação, as visitas.
A arte de bem receber tem ali um encontro marcado numa sala
que combina estilos clássicos com IJUFDI.
Claro que os colaboradores levaram jogos de tabuleiro, jogos
sociais, que podem ser encontrados entre os livros, nas estan
tes e prateleiras.
)È BJOEB VNB[POBTPDJBM lounge, que funciona como cantina
para os colaboradores e convidados.
É um conceito de espaço completamente diferente do anterior.
Mais amplo, arejado e moderno, esta zona do edifício induz tro
cas de impressões e sessões de chat informais. Tal como foi
dito, é aqui que está o Miliways, assim se chama o restaurante
que existe dentro do espaço, e que oferece aos colaboradores
da Google um vasto cardápio, para os períodos da manhã, tarde
e noite. Grátis. Refeições grátis.
Tem um acesso, como opção, criativo, uma manga em aço poli
do, pela qual os colaboradores podem escorregar, desde o piso
superior até lá abaixo, como os tubes nos parques aquáticos.
O edifício funcionou durante muitos anos como cervejaria, até
ao momento em que foi transformado para receber os quatro
centos colaboradores da Google.
A empresa beneficiou das fotos do espaço que começaram a
circular pela internet. Contudo, vozes críticas logo saltaram a
terreiro para afirmar que as fotografias mostravam que os co
laboradores do novo centro de pesquisa e desenvolvimento da
Google faziam tudo menos trabalhar.
Os responsáveis admitem essa imagem: estamos num enorme
parque de diversões. &PSHVMIBNTFEJTTP
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Matthias Graf, o diretor de Comunicação e Relações Públicas
explica como tudo funciona, na perfeição:
Basta olhar à volta. Veem-se mesas e cadeiras dispostas num
espaço, como em outro qualquer local de trabalho. O resto
envolve psicologia do trabalho; afastarmo-nos do clássico,
tantas vezes fator de estagnação da comunicação dentro das
organizações e fator de sucesso num contexto divertido. &MÈ
terá as suas razões...
/PTDPSSFEPSFT FOUSFPTEJGFSFOUFTFTQBÎPTEFUSBCBMIPBCFS
tos, ocupados por seis a dez colaboradores, as paredes têm
enormes quadros brancos que esperam por ideias.
Os engenheiros de software, por exemplo, são livres para desen
volverem os seus projetos nesta atmosfera informal. Podemos,
por isso, encontrar uma qualquer complexa fórmula matemática,
escrita nesses enormes quadros brancos, nas paredes dos corre
dores, bem ao lado de um resultado de um jogo de futebol. Ideias!
Por falar em futebol, existe uma guia que conduz toda esta har
monia, seguindo o slogan “é possível trabalhar e programar
enquanto se joga à bola”.
Aqui, as pessoas trabalham como em qualquer outro lugar, mas
trabalham menos do que no típico dia, com oito horas de trabalho.
/FTUFiFTDSJUØSJPwEB(PPHMF FN;VSJRVF PDPODFJUPEFUSBCB
lho clássico é quebrado por constantes zonas de comunicação,
como os tais quadros brancos, ao longo dos corredores.
Basicamente, o edifício é a junção de dois prédios tradicionais
QPS GPSB  GFJUB BUSBWÏT EF VNB QBTTBHFN BÏSFB " WJBHFN
DPNFÎB Ë FOUSBEB  TFUF BOEBSFT  DBEB VN DPN P TFV QSØQSJP
tema; por exemplo, o piso onde se encontra a biblioteca ao esti
lo dos tradicionais “clubes de cavalheiros” ingleses é chamado
EFQJTPEB)JTUØSJB
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/P QJTP EF CBJYP  P Green Floor  USÈTOPT SFNJOJTDÐODJBT EBT
florestas e da natureza. O acesso dos pisos de cima aos pisos
EF CBJYP QPEF TFS GFJUP BUSBWÏT EF VN WBSÍP EF CPNCFJSPT o
para os mais audazes. É, contudo, menos utilizado que o tubo
FNFTQJSBMRVFEÈBDFTTPËDBOUJOB
Pontos de acesso telefónico, em forma de ovos gigantes, não
são meros modificadores do cenário, são espaços nos quais os
colaboradores podem realizar as suas chamadas telefónicas
QSPGJTTJPOBJTFQBSUJDVMBSFT/ÍPQBTTBQFMBDBCFÎBEFOJOHVÏN
na Google proibir chamadas particulares.
© Google
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O piso Azul recria o tema da água e do gelo. Imediatamente,
somos levados a reparar nos skis aquáticos que dão um toque
na decoração, proporcionando uma atmosfera ideal para reuni
ões descontraídas ou para alguém, isoladamente, pegar no seu
laptop e trabalhar em “paz”.
Porque é de trabalho e de espaços de trabalho que se trata.
2VFN USBCBMIB OP &.&" &OHJOFFSJOH )VC QPEF  TF BTTJN P
FOUFOEFS TFOUBSTFEFOUSPEFVNBVUÐOUJDPJHMVQPMBS MJUFSBM
mente.
0T iPCKFUPTw TÍP WÈSJPT F DPMPSJEPT  JEÐOUJDPT BPT VUJMJ[BEPT
pelos exploradores polares, foram transportados e colocados
dentro do edifício com a ajuda de uma grua, tendo sido modifi
DBEPTQPSRVFTUÜFTSFMBDJPOBEBTDPNBIVNJEBEF5VEPËWPMUB
ÏHFMP)ÈBUÏVNQJOHVJN BVUPNBUJ[BEP RVFTFEFTMPDBFN
SFEPSEPTJHMVT)JQFSSFBMJTNPDPMPSJEP
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08BUFS-PVOHFÏVNBTBMBEFCJMNFOUFJMVNJOBEB FYDFUPQBSB
PTDPMPSJEPTFCSJMIBOUFTQFJYFTRVFOBEBNËWPMUB OVNBRVÈ
rio gigante, que é, nada mais nada menos, que as paredes da
QSØQSJBTBMB4POTSFMBYBOUFTTBFNEBTDPMVOBTEFTPN"RVJ 
os laptops são proibidos, afinal é um “santuário” submarino e
um fantástico local para recuperar de um dia de trabalho pu
xado.
O conceito recreativo que utiliza nos seus padrões de trabalho
faz todo o sentido para a Google, especialmente, perante a sede
da empresa, na Califórnia, a nove horas de diferença. É esse
conceito recreativo que determina o ritmo de trabalho.
Quando uns começam a trabalhar do outro lado do mundo, já
os do lado de cá vão a meio do seu dia. Quer isto dizer que a
empresa tem que estar apta a comunicar, em primeiro lugar,
por forma a que o trabalho da Google na sede, em Mountain
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7JFX OÍPTFEFQBSFDPNRVBMRVFSUJQPEFPCTUÈDVMP*TTPQBSUF
do espírito dos colaboradores, de nacionalidades distintas, es
pírito esse alimentado por esse fantástico conceito recreativo
de trabalho.
A estrutura de Zurique não está apenas em linha direta com a
TFEFOPT&6"4FOEPVNMBCPSBUØSJP B&.&"&OHJOFFSJOH)VC
está, diariamente, em contacto com os escritórios espalhados
QPSUPEPPQMBOFUB EFTEF5FM"WJWB$SBDØWJB PV-POESFTF%VCMJO
&FTTBTSFVOJÜFTEJÈSJBTOÍPTÍPVNQSPCMFNB TÍPTFNQSFTP
MVÎÜFT QSPQPSDJPOBEBTQFMBUFMFFQFMBWJEFPDPOGFSÐODJB
&TFOPGJOBMEPEJBEFUSBCBMIPPTDPMBCPSBEPSFTOÍPQSFUFO
EFSFNSFMBYBSOP8BUFS-PVOHF QPEFNTFNQSFEFTDBSSFHBSB
UFOTÍP TFÏRVFFYJTUF OPHJOÈTJPPVBUSBWÏTEFVNBTFNQSF
CFNWJOEBNBTTBHFN
Aquilo que parece uma “anarquia colorida” é, afinal, um local
EF USBCBMIP  POEF BT SFVOJÜFT DPNFÎBN  FYBUBNFOUF  Ë IPSB
certa e terminam no minuto que antecede a próxima reserva da
TBMB/ÍPGPTTFB4VJÎBPQBÓTEPTSFMØHJPT
&ÏBTTJNRVFB(PPHMFGVODJPOB$PNSJUNPFDPNQBTTP UBM
como um relógio suiço, atua com precisão. Meticulosamente.
"(PPHMFBEBQUPVPTFVQBESÍPEFUSBCBMIPËDVMUVSBMPDBM OVO
ca se divorciando da cultura americana, que, no fundo, é a cola
que une estas duas peças.
1BSB MÈ EB JEFJB EF USBCBMIBS DPN EJWFSUJNFOUP  FODPOUSBTF
dentro do edifício uma atmosfera de alta performance, para a
qual contribui a comunicação através da mobilidade.
&TUF Ï P QSJODJQBM DBQJUBM EB NVMUJOBDJPOBM DPN PSJHFN OPT
&6"PEFTFOWPMWJNFOUPQFTTPBMEPTTFVTDPMBCPSBEPSFTFBT
suas ideias criativas.
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A Google recebe mil e trezentas candidaturas de emprego por
dia e já foi considerada a melhor empresa para trabalhar pelo
Great Place To Work Institute.
A cultura de trabalho da Google não se esgota nos espaços de
USBCBMIP OPTDPMBCPSBEPSFTRVFDSJBNBTVBEJOÉNJDB OFNOB
DSJBUJWJEBEFEPTTFVTQSPDFTTPT6NBWF[QPSBOP PTDPMBCPSB
EPSFTNBJTKPWFOTKVOUBNTFBPTNBJTWFMIPT WJOEPTEFUPEPP
mundo.
-FNCSBTFEFUFSMJEPRVFËTWF[FTPTiSPNBOPTwOFNTFRVFS
FTUÍPFNi3PNB 'B[UPEPPTFOUJEP
0TOFHØDJPTEBOPSUFBNFSJDBOB(PPHMFOB&VSPQBTÍPHFSJEPT
QPSVNRVBSUFMHFOFSBMTFEJBEPOP%VCBJ
&YJTUFBQFOBTVNQSPCMFNBQBSBBPSHBOJ[BÎÍPPTTFVTRVB
dros mais jovens, depois de beberem todas estas experiências,
OPSNBMNFOUF  EFDJEFN FNBODJQBSTF F EFTFOWPMWFSFN P TFV
próprio projeto, a sua própria empresa. Mas, na Google, não se
HVBSEBNSBODPSFT0FNQSFFOEFEPSJTNPGB[QBSUFEPTFV"%/
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A otimização, a inovação, a procura da perfeição dos espaços de
USBCBMIPEPGVUVSPGB[TFFNBNCJFOUFMBCPSBUPSJBM
4ÍP MBCPSBUØSJPT EF QFTRVJTB  DSJBÎÍP F EFTFOWPMWJNFOUP EF
novos conceitos que as grandes marcas inspiradoras utilizam
QBSB DSJBS NBJTWBMJBT  QBSB BDSFTDFOUBS QSPHSFTTP ² EFTTFT
laboratórios que saem outros pressupostos, igualmente impor
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tantes, no posicionamento cada vez mais determinante para o
futuro dos modelos de organização e de espaços de trabalho.
Com mais de cem anos, é exemplo inspirador para qualquer
QSPGJTTJPOBM/ÍP QSPQSJBNFOUF QFMBFYQFSJÐODJBRVFBJEBEF
lhe confere, mas, sobretudo, pela imagem que imediatamente
TFBTTPDJBËTQBMBWSBTGVUVSP JOPWBÎÍP DSJBUJWJEBEF HMPCBMJ[B
ção, ideias, conceitos, produtividade.
À semelhança do que a Google fez em Zurique, a também norte
BNFSJDBOB4UFFMDBTF*OUFSOBDJPOBMNPOUPVPTFVRVBSUFMHF
OFSBMOB&VSPQB FN&TUSBTCVSHP EFBDPSEPDPNBTVBGJMPTPGJB 
e é a partir daí que gere os seus escritórios no Médio Oriente
FFN«GSJDB0FTQBÎPEFUSBCBMIPEBNVMUJOBDJPOBMEFNPCJMJ
ário profissional para escritórios também é conhecido como o
8PSL-BC6NMBCPSBUØSJPWJWPEFJOPWBÎÍP VNshow room com
vida própria, onde os colaboradores desenvolvem conceitos de
FTQBÎPTEFUSBCBMIPFUFTUBNOPT FNQSJNFJSBNÍP0QSJODJ
pal objetivo, dentro do edifício de sete mil e trezentos metros
RVBESBEPTEFÈSFB FN&TUSBTCVSHP ÏiEFTFOIBSwGPSNBTDP
laborativas e móveis, para uma multicultural e multigeracional
força de trabalho.
08PSL-BCPGFSFDFVNBNJTUVSBEFDPODFJUPFTUÈUJDPFEFNP
bilidade, a secretária, a cadeira e a tecnologia, que reflete qua
se fidedignamente as necessidades funcionais, emocionais e
sociais daqueles que utilizam espaços de trabalho otimizados,
espaços de trabalho cada vez mais do futuro. Alguns deles po
derão ser considerados até futuristas.
"4UFFMDBTFDSJPVBPMPOHPEFTUFTNBJTEFDFNBOPTVNQPSUF
fólio de produtos, mobiliário e serviços. É esse o seu código ge
OÏUJDP6NBFNQSFTBHMPCBMBDFTTÓWFMBUSBWÏTEFVNBSFEFEF
canais imensa, que desenha os seus conceitos com as devidas
QSFPDVQBÎÜFTTPDJBJT FDPOØNJDBTFBNCJFOUBJT/PWBNFOUF P
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tema da sustentabilidade, sempre presente, por vezes não tão
visível.
Organizações com estas dimensões geram biliões de dólares,
DSJBNNJMIBSFTEFFNQSFHPT FNUPEPPNVOEP&NQVSSBNB
economia global e, em tempos de recessão e austeridade, são
FMBTRVFTFBTTVNFNDPNPPNPUPSRVFOÍPBCSBOEBoPNPUPS
que tenta mover o mundo.
"BENJOJTUSBÎÍPEBNVMUJOBDJPOBMTFOUBTFOBTFEF FN(SBOE
Rapids, no Michigan.
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5BNCÏNOB4UFFMDBTFÏGVOEBNFOUBMDPOTUSVJSMJHBÎÜFTFOUSF
BT DVMUVSBT F PT FTQBÎPT EF USBCBMIP 4Ø BTTJN DPOTFHVFN
cumprir a sua missão, procurando contribuir para que no mun
EPSFTVMUF DPNÐYJUP BEJDPUPNJBFTQBÎPUSBCBMIP
&TUFTDFOUSPTTÍPNVJUPNBJTRVFMBCPSBUØSJPTPVFTQBÎPTJOP
WBEPSFTEFUSBCBMIP4ÍPUVEPJTTP NBTTÍPUBNCÏNGPSNBTEF
refletir e celebrar a cultura internacional de cada empresa, que
tem colaboradores de diferentes nacionalidades, graus educa
cionais e académicos, grupos de pessoas que se sentem inspi
radas e em casa, nestes espaços e ambientes criativos.
0TMBCPSBUØSJPT DPNPP8PSL-BCEB4UFFMDBTF TÍP OBWFSEBEF 
FTQBÎPTEFUSBCBMIPNVMUJDVMUVSBJT&N&TUSBTCVSHP DPOWJWFN
quinze nacionalidades diferentes, sem contar com os visitantes
que chegam de todas as partes do mundo.
&TQBÎPTRVFDPOTFHVFNVNBEJWFSTJEBEFUBMRVFDPODFEFNB
quem lá trabalha ou está de visita uma acolhedora e deliciosa
FYQFSJÐODJB6NEPTNBJPSFTEFTBGJPTEFRVFNEJSJHFVNBGPS
ça de trabalho multicultural é passar a cultura da empresa, a
diferentes sensibilidades.
&N RVBMRVFS PSHBOJ[BÎÍP FYJTUF VNB GPSUF OFDFTTJEBEF EF
passar as mensagens corretas e eficazes sobre os objetivos a
alcançar e sobre o modelo e a forma como os processos orga
nizativos e de trabalho funcionam.
A filosofia das empresas e das organizações também chega aos
seus colaboradores através do espaço de trabalho, da partilha
dos espaços, da gestão da funcionalidade e otimização desses
FTQBÎPT&TTBEJOÉNJDBBDSFTDFVNNBJPSDPOIFDJNFOUPTPCSF
a própria empresa e a sua organização, bem como dos seus
objetivos. É determinante conhecer a história da empresa que
nos permite trabalhar, criar, acrescentar mais valias, divertir,
e... ainda ser pago por tudo isso.
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"4UFFMDBTFGPJGVOEBEBFNQPSVNHSVQPEFQFTTPBTRVF
tinha um compromisso com a dignidade e integridade, por for
ma a fazerem o que era certo para os seus clientes, emprega
EPT QBSDFJSPTEFOFHØDJP BTTPDJBEPTFWJ[JOIPT6NBFNQSFTB
diferenciadora e inspiradora desde a sua criação.
&TUFTWBMPSFTGPSBNTFOEPUSBOTNJUJEPTEÏDBEBBQØTEÏDBEB
0TDPMBCPSBEPSFTTÍPBQFESBDIBWFQBSBBFNQSFTBFBJOUF
riorização desses valores é aquilo que de facto move esta em
presa moderna, tal como no passado.
A empresa começou por se chamar The Metal Office Furniture
Company.
Registou a primeira patente em 1914, dois anos depois de ter
TJEPDSJBEB&SBVNCBMEFQBSBQBQÏJTFNBÎP"NBJPSJOPWBÎÍP
após os cestos de papeis em palhinha.
&TTFQSPKFUPDPOEV[JVPTBUÏËTTFDSFUÈSJBTFNNFUBM%FTEF
FTTBBMUVSB BFNQSFTBQBTTPVBGPDBSTFOBJOPWBÎÍPEFQSP
dutos e serviços que desenvolvia.
& BTTJN TF GPJ FTDSFWFOEP B TVB IJTUØSJB  UFOEP DIFHBEP BPT
“ambientes de escritórios”, arquitetura de interiores, mobiliá
SJPFUFDOPMPHJB&N QBTTPVBDIBNBSTF4UFFMDBTF FFN
1988, era já uma empresa cotada em Bolsa.
Transformar os espaços de trabalho, para que as “minicultu
ras” se interliguem, passa por workshops, onde todos, líderes
e colaboradores, discutem fatores positivos que possam rode
ar o processo de mudança permanente. Ferramentas que não
servem apenas para recarregar as baterias dos projetos, mas
de onde, por vezes, nascem ideias que são aproveitadas pela
estrutura internacional da empresa.
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É preocupação constante manter as condições que ajudem a
determinar alguns dos hábitos de trabalho, sempre com o su
cesso a jusante.
$IFHBTFBDPODMVTÜFTJOUFSFTTBOUFTFBQMJDÈWFJT/FTTFQSP
DFTTP JEFOUJGJDPVTF QPSFYFNQMP BOFDFTTJEBEFEFPFTQBÎP
de trabalho ter cada vez menos objetos. Apenas os elementos
adequados para o profissional se sentir confortável no desem
penho das suas tarefas.
Aqui, como em todos os casos, a necessidade aguça o engenho
F FNKFJUPEFFYFNQMP EFJYPVTFEFEFTFOIBSVNTJNQMFT lo
bbyEFIPUFM NBTQBTTPVBEFTFOIBSTFFBDSJBSTFVNBFYQF
riência aglutinadora que agarre, emocionalmente, a pessoa ao
espaço. As pessoas trabalham mais depressa e de forma mais
inteligente quando conseguem estar juntas, com facilidade,
partilhando informação, trocando ideias, criando conteúdos.
4FHVJEPSBEPUSBCBMIPSFBMJ[BEPOP8PSL-BC QPSRVFGB[QBSUF
EBFRVJQBHMPCBMRVFPJNQMFNFOUBOPUFSSFOP 5FSFTB7FOEFJSJ
OIPo3FTQPOTÈWFMEF.BSLFUJOH3FMBUJPOT"%EB4UFFMDBTF
1PSUVHBMEJ[RVFDPNFÎBQPSiPCTFSWBSRVFPFTQBÎPEFUSB
balho é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta estratégica que
aumenta a produtividade das empresas, uma vantagem compe
titiva quando está desenhado para aproveitar as oportunidades
que nos oferece o mundo interconectado.
Os trabalhadores são cada vez mais móveis e estão cada vez
NBJT DPOFDUBEPT  QFMP RVF P FTQBÎP EFWF BEBQUBSTF B FTUB
SFBMJEBEF &MFT QSFDJTBN  TPCSFUVEP  EF UFDOPMPHJB  EF PVUSBT
pessoas e de espaços que combinem pessoas e tecnologias.
Querem, sem sombra de dúvida, poder ter controlo sobre como,
onde querem e podem trabalhar”.
*TUPMFWBOUB ËTPSHBOJ[BÎÜFTFBPTPSHBOJ[BEPSFT BMHVOTEFTB
fios importantes.
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O primeiro desafio: “optimização de cada metro quadrado”.
“O custo imobiliário é o segundo mais alto para as empresas,
MPHPBUSÈTEBDBSHBTBMBSJBM4FPFTQBÎPÏFOUFOEJEPDPNPVNB
ferramenta estratégica, não se trata de reduzir mas sim de re
desenhar, para que, com a otimização, se consiga também dar
TVQPSUFËTOPWBTUFOEÐODJBT NFMIPSBSPCFNFTUBS SFGMFUJSB
cultura e fomentar a colaboração.
Com a reconversão dos convencionais espaços de trabalho in
dividuais em espaços colaborativos, analisando exatamente a
mesma área, conseguimos passar facilmente de 86% de trabalho

5FSFTB7FOEFJSJOIP
responsável de
.BSLFUJOH
3FMBUJPOT"%EB
4UFFMDBTF1PSUVHBM
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individual e 14% de trabalho colaborativo para 45% de trabalho
individual e 55% de trabalho colaborativo, passando de 148 a 215
pessoas num ambiente francamente mais inovador e agradável“.
0 TFHVOEP EFTBGJP RVF 5FSFTB 7FOEFJSJOIP EFTUBDB Ï P EF GP
mentar a colaboração.
i/PNVOEPJOUFSDPOFDUBEPEFIPKF BDPMBCPSBÎÍPÏGVOEBNFO
tal, sendo essencial para alcançar a inovação. Para além disso,
PFTQBÎPEFUSBCBMIPOFDFTTJUBBQPJBSBDPMBCPSBÎÍPËEJTUÉO
cia, com tecnologia adequada que tenha em conta as pessoas,
o espaço e a informação.
/PGVUVSP EPUSBCBMIPTFSÈGFJUPFNDPMBCPSBÎÍPDPNPT
outros. A tomada de decisão será o resultado de reflexão de
equipas, de grupos de trabalho e de um conjunto de decisores.
Gradualmente deixará de ser um ato individual e isolado. Com
prometer todos nos resultados de uma empresa é meio cami
OIPBOEBEPQBSBPTVDFTTPwoSFGFSF
Atrair e reter o talento é o terceiro desafio.
i/BHVFSSBQFMPUBMFOUP ÏOFDFTTÈSJPDPOTFHVJSFDPOTFSWBSPT
melhores. Com um desemprego cada vez mais alto em mui
tos países, os líderes poderiam pensar que atrair, desenvolver
e reter o talento não é uma prioridade essencial, mas agora
que a rápida inovação e a criatividade são a chave do sucesso,
é fundamental manter altamente motivados os trabalhadores
com o talento e as capacidades adequadas aos objetivos das
FNQSFTBTwoDPODMVJ5FSFTB7FOEFJSJOIP
/P8PSL-BCEB4UFFMDBTF DFSDBEFTFTTFOUBQPSDFOUPEPFTQB
ÎPEFUSBCBMIPGPJGPSNBUBEPQBSBBDPMBCPSBÎÍPiDBSBBDBSBw 
nas atividades de cada colaborador.
)È EFQPJT B GPSÎB EF USBCBMIP F DFOUFOBT EF FRVJQBT  NJMIB
res de colaboradores dispersos, geograficamente, que estão
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ligados aos seus colegas do laboratório através de plataformas
colaborativas virtuais, tais como a telepresença, conferências
online e apresentações interativas.
Todos os conceitos, formas e padrões de trabalho vertidos nes
UFMJWSPDPOGMVFNBHPSBOP8PSL-BC5SÐTFRVJQBTEJTUJOUBTBT
seguram as áreas fundamentais nos projetos e experiências da
NVMUJOBDJPOBMOPSUFBNFSJDBOB2VBMRVFSQSPKFUPNVMUJDVMUVSBM
deve ter agregado “inteligência” multicultural.
" %FTJHO 5FBN Ï DPNQPTUB QPS DPMBCPSBEPSFT IPMBOEFTFT  BMF
NÍFT  GSBODFTFT  OPSUFBNFSJDBOPT F CSBTJMFJSPT &MFT DSJBN
seguindo um padrão subordinado ao Team Work, Mobile Work e
&YQFSJNFOUBÎÍP4ÍPFTUFTPTQJMBSFTRVFTVTUFOUBNBBUJWJEBEF
EBHJHBOUFOPSUFBNFSJDBOB OPTFVMBCPSBUØSJP FN&TUSBTCVSHP
"FYQSFTTÍPEFTUFQBESÍPEFUSBCBMIPUSBEV[TFOVNBMJOHVB
gem comum de design inspirador. Inspiração, é isso que trans
mite aos colaboradores e que os motiva para as suas tarefas.
A Team Work Ï GVMDSBM OB BUJWJEBEF EB 4UFFMDBTF  RVBOEP FN
cima da mesa está a gestão de problemas complexos. Partindo
de um ambiente onde a principal barreira para o trabalho em
equipa e para a comunicação é física, as decisões sobre design
atribuem sessenta por cento do espaço de trabalho projetado
para o trabalho em grupo. Os colaboradores têm acesso a um
vasto leque de espaços e de tecnologia que os habilita a traba
lhar em diferentes estágios de colaboração: através de intera
ções descontraídas, mas estruturadas ou em sessões de grupo
formais.
6NBJEFJBDIBWFRVFFNFSHFEPTworkshops realizados quotidia
OBNFOUFBTTFOUBOPEFTBGJPBTTPDJBEPBPUSBCBMIPNØWFMoBNP
bilidade no espaço de trabalho. A mudança geral de processos e
de conhecimento das formas de trabalho faz com que seja neces
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sário passar cada vez menos tempo num único espaço. O modelo,
ou o padrão de mobilidade e o seu formato, é pensado em função
das diferentes necessidades de mobilidade dos colaboradores.
Aqueles que passam oitenta por cento do seu tempo no seu
posto de trabalho são considerados EFTLCBTFEVTFST&MFTQP
dem trabalhar numa estação de trabalho individual que lhes é
atribuída, equipada com soluções tecnológicas fixas.
Os colaboradores que passam menos de oitenta por cento do seu
tempo no espaço de trabalho são considerados .PCJMF 6TFST.
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&TUFTUÐNBDFTTPBUPEPTPTFTQBÎPTDPNBNCJFOUFDPMBCPSBUJWP
FQBSUJMIBEP&TUÍPNVOJEPTEFTPMVÎÜFTUFDOPMØHJDBTNØWFJT
/PFOUBOUP OP8PSL-BC FN&TUSBTCVSHP TFTTFOUBQPSDFOUP
dos colaboradores são móveis e quarenta por cento trabalham
num posto de trabalho fixo. Comum a todos eles, a necessida
de de comunicar, de variadas formas e em diferentes espaços
dentro do edifício. A forma como foi concebido permite aos co
laboradores trabalharem em equipa, em qualquer local e em
qualquer momento, de forma planeada ou casual, motivando
assim a espontaneidade, impulsionando a criatividade e que
brando um eventual isolamento dentro da própria organização.
O mote da equipa de pesquisa e de design é: “erra depressa
para o sucesso chegar cedo”.
²QPSJTTPEFDJTJWPDSJBSVNBJNBHFNEFNBSDBFJTTPB4UFF
MDBTFUFNGFJUPBPMPOHPEPTBOPT5FSFTB7FOEFJSJOIPFYQMJDB
porquê, naquele que é, em sua opinião, o quarto desafio com
que se deparam as organizações.
“A marca é um fator essencial para conseguir o êxito de uma
FNQSFTB&PFTQBÎPQPEFBKVEBSBGPNFOUBSPUJQPEFDVMUVSB
que melhor transmita a marca. O comportamento dos trabalha
dores é influenciado pelo espaço onde se encontram e este irá
servir para comunicar os valores da marca quer para o cliente
interno quer para o cliente externo.
46% das pessoas estão totalmente de acordo com o facto de
a marca ser chave para o êxito de uma organização. Importa
FOUÍPUPSOÈMBWJTÓWFM GB[FSDPNRVFSFGMJUBPTWBMPSFTEBPSHB
nização e encontre por todo o espaço”.
& EBRVJ BSFTQPOTÈWFMQFMPNBSLFUJOHEBPSHBOJ[BÎÍP FN1PS
UVHBM QBSUFQBSBPÞMUJNPEFTBGJPiNFMIPSBSPCFNFTUBSEPT
colaboradores”.
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i1BSBJNQVMTJPOBSBJOPWBÎÍPOVNBFNQSFTB PCFNFTUBSEPT
trabalhadores é imprescindível. O espaço de trabalho afeta pro
GVOEBNFOUFPCFNFTUBSGÓTJDP DPHOJUJWPFFNPDJPOBMEBTQFT
TPBT RVF OFMF USBCBMIBN %FWFNTF UFS FN DPOUB GBUPSFT UÍP
importantes como ergonomia, iluminação, acústica, climatiza
ção, sustentabilidade, privacidade, múltiplas opções de postos
de trabalho, espaços de descontração, de socialização.
" QSPWBS RVÍP JNQPSUBOUF Ï P CFNFTUBS QBSB B RVBMJEBEF EP
trabalho, para a redução de absentismo e para a satisfação
pessoal, basta ter um conta que 50% das pessoas com um
CFNFTUBSCBJYPBVNFOUBNPTTFVTHBTUPTNÏEJDPTFNDFSDB
de 50%!”
08PSL-BCTFSWFEFMBCPSBUØSJPQBSBBJOPWBÎÍPEFFTQBÎPTEF
trabalho. Investigadores e designers testam ideias inovadoras
e protótipos. As suas conclusões e as suas soluções ficam de
vidamente documentadas.
)ÈNPEFMPTRVFTÍPQPOUPTEFWJSBHFN"DBEFJSB Gesture é o
exemplo claro de um objecto que reflecte um novo paradigma
no domínio da ergonomia e da relação que os profissionais têm
DPNBUFDOPMPHJB"4UFFMDBTFSFBMJ[PVVNFTUVEPFNQBÓTFT
onde observou 2000 profissionais no local de trabalho, tendo
concluído que as pessoas estão a adoptar novas posturas como
resultado da interacção constante com o computador, o tablet
e o smarphone. Foram identificadas nove posturas e a nova ca
deira permite uma adaptação automática e flexível ao contexto
do momento.
" JOTQJSBÎÍP DIFHB FN NPNFOUPT EÓTQBSFT /FTUF FTQBÎP EF
trabalho existe uma variedade de zonas individuais ou para gru
QPT POEFPTDPMBCPSBEPSFTQPEFNNBOUFSTFFNGPSNBGÓTJDB 
cultural e social. Alguns colaboradores têm as suas melhores
ideias enquanto contemplam uma vista tranquilizadora, outros
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ª4JUUJOH4PMVUJPOT

gostam de trabalhar sentados de pernas cruzadas ou deitados,
ou ainda outros preferem trabalhar num local mais vivo, como
a zona da restauração.
/PMBCPSBUØSJPJOUFSOBDJPOBM8PSL-BC DBEBDPMBCPSBEPSÏDB
paz de encontrar um espaço que pode adotar como o seu pró
prio espaço. Qualquer um pode ter o seu local para concentra
ÎÍP DPOUFNQMBÎÍPF DMBSPFTUÈ QBSBUSBCBMIBSËTVBNBOFJSB
®TFNFMIBOÎBEBTFEFEB(PPHMFOB&VSPQB P8PSL-BCUBNCÏN
oferece aos seus colaboradores um restaurante da empresa, o
-F,JUDIFO RVFQSPWJEFODJBVNFTDPMIBUÍPBMBSHBEBRVFQFS
mite conhecer e degustar vinte gastronomias diferentes.
/FTUFFTQBÎP PTDPMBCPSBEPSFTBDFEFNBVNPVUSPQPOUP RVF
permite o escape do stress e da pressão do trabalho. Funciona
UPEPTPTEJBT EFTEFBIPSBEPQFRVFOPBMNPÎPBUÏËIPSBEP
MBODIF0UFSSBÎPDPTUVNBTFSGBNPTPOP7FSÍP
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" JOTQJSBÎÍP FTUFOEFTF Ë MJOHVBHFN FTUÏUJDB FYQSFTTB OVN
mural repleto de frases inspiradoras.
/PGJN UPEPFTUFQSPDFTTPEFFYQFSJNFOUBÎÍPQFSNJUFBPTDP
laboradores legitimarem as suas ideias, acelerando o desen
WPMWJNFOUPFPBQFSGFJÎPBNFOUPEFOPWPTDPODFJUPT&TUJNVMBS
a curiosidade individual e criar experiências práticas são partes
essenciais em todo o processo de inovação.
0T FTDSJUØSJPT EB 4UFFMDBTF FN UPEP P NVOEP TÍP UPEPT FMFT
laboratórios vivos, onde coabitam designers, engenheiros, cria
UJWPTFVNTFNOÞNFSPEFQSPGJTTJPOBJT UPEPTVOJEPTQFMPFY
perimentalismo, pela pesquisa e desenvolvimento, pela criação
de conceitos inovadores e inspiradores.
4ÍP BVUÐOUJDPT show rooms EJOÉNJDPT  WJTJUBEPT QPS EF[FOBT
de pessoas todos os dias, enquanto neles trabalham, em si
NVMUÉOFP DFOUFOBTEFDPMBCPSBEPSFT4ÍPPTUBJTMBCPSBUØSJPT
com vida.
Fosse o ser humano eterno e, ainda assim, não teria tempo su
ficiente para relatar, descrever, mostrar todos os espaços de
trabalho que existem no planeta e que são fatores diferenciado
res na produtividade, na cultura profissional e local, na econo
mia global. Basta pensar num determinado espaço de trabalho,
PFTQBÎPJEFBM ËTVBJNBHFN RVF TFHVSBNFOUF FMFFYJTUJSÈ
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O mundo está mais interligado que nunca. A “Aldeia” é, de fac
to, a “Aldeia” Global.
/ÍPTÍPBQFOBTPTQBESÜFTEFUSBCBMIP FNQVSSBEPTQFMBUFD
nologia, que estão em constante mutação. É sempre preciso ir
NBJTBMÏN BDPNQBOIBSBEJOÉNJDBFFOUFOEFSBGPSNBDPNP
os espaços de trabalho ajudam as pessoas a criar, a produzir,
a trabalhar e, paralelamente, as próprias empresas e organi
[BÎÜFT4ØBTTJNDPOTFHVFNJNQSJNJSPFRVJMÓCSJPOFDFTTÈSJP 
num mundo cada vez mais em alta velocidade e interligado de
forma permanente.
4ÍPUSPDBEPTRVBTFEV[FOUPTFDJORVFOUBNJMNJMIÜFTEFemails
por dia em todo o planeta. Um terço dos habitantes da Terra
está ligado, através da internet. É sobre isso que agora nos
vamos debruçar:
&TQBÎPT EF USBCBMIP PUJNJ[BEPT  JOTQJSBEPSFT  DPODFCJEPT FN
rigor, para potenciarem ao máximo as capacidades e a cria
UJWJEBEF EF RVFN OFMFT USBCBMIB )È VN NVOEP JOUFSNJOÈWFM
relacionado com o desenvolvimento de espaços de trabalho,
mas há, depois, e a provar que este mundo não tem fim, outras
formas de olhar para a questão.
Quis a prestigiada revista Monocle RVF Ï FEJUBEB BQFOBT EF[
WF[FTQPSBOP FNUPEPPNVOEP USB[FSËMV[VNBSFQPSUBHFN
feita em Tóquio, Japão, sobre uma livraria muito especial, ou
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TFSÈVNFTQBÎPEFUSBCBMIPFNBNCJFOUFEFDIBSNF 1SPWBWFM
NFOUF BNCBTBTDPJTBT7BNPTFOUÍPUFOUBSQFSDFCFSQPSRVÐ
Fica num edifício com uma fachada em vidro e betão, moderna,
que desperta imediatamente a atenção de quem passa cá fora.
$IBNBTF%BJLBOZBNB5TVUBZB#PPLTFTØQPEJBUFSTJEPVNB
ideia inspiradora, uma das que maior sucesso têm junto dos
japoneses.
-JWSPT NÞTJDBFSFWJTUBT TJN VNBMJWSBSJB BSUJHPTRVFTFQP
EFNDPOTVMUBSFPVDPNQSBS/ÍPGPTTFJTTPTVGJDJFOUF B%BJ
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kanyama Tsutaya Books abriu, literalmente, o seu projeto a
qualquer pessoa, a quem procure um espaço cheio de espaços
apelativos, onde se lê, se pesquisa, se questiona, se conversa,
se trabalha e se toma um chá de Giseng ou simplesmente um
café. É tudo isso que aí se encontra, um refúgio inspirador, um
espaço de trabalho original, que surpreende.
/ÍPÏBQFOBTBRVFTUÍPEPTQSFDJPTPTBSRVJWPTRVFRVFUPSOB
esta livraria num espaço diferenciador e inspirador.
"%BJLBOZBNB5TVUBZB#PPLTEFTUPBQFMBPSJHJOBMJEBEF OBDJ
dade conhecida por muitos como a cidade dos conceitos origi
OBJT1PJT5ØRVJPUFNNBJTVN&TUF
É uma espécie de “terceiro espaço”, porque não é uma casa
OFNVNMPDBMEFUSBCBMIPDPOWFODJPOBM ÏBMHPEJGFSFOUF"%BJ
kanyama Tsutaya é uma reencarnação refinada das grandes su
perfícies e das grandes cadeias de venda de música e livros. É,
no fundo, um convenience club6NBMPKBEFDPOWFOJÐODJBRVF
só vende cultura. Altera profundamente o conceito de livraria e
SFEFGJOFBiFYQFSJÐODJBw ÏBJTTPRVFPDSJBEPSEB%BJLBOZBNB
Tsutaya Books se dedica. Redefinir a “experiência”.
Podemos chamar a este espaço um resort de livros e cultura,
onde se trabalha e cria, com prazer.
-ÈEFOUSP WJWFNNBJTEFDFOUPFRVBSFOUBNJMMJWSPTFSFWJTUBT 
mais de oitenta mil filmes e %7% e centenas de milhares de $%
de música e discos em vinil. Mas não são apenas os arquivos
que dão vida ao espaço.
Cá fora, a fachada em vidro, ao nível do olhar, é completada por
casulos quadrados de betão que se erguem até ao alto do edi
fício. Quem passa na rua cedo se apercebe que ali também se
lêem livros, basta olhar para as montras onde estão expostos.
A maior surpresa acontece dentro de portas.
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Ao entrar, percebemos imediatamente o que vamos encontrar,
ou quase. À direita da porta de entrada a placa de indicações.
Primeiro andar, livros sobre arte, arquitetura, design e automó
WFJT/PTFHVOEPBOEBS [POBNVMUJNÏEJBF[POBlounge.
4ÍPBQFOBTEPJTBOEBSFTDIBSNPTPTRVFDPOTUJUVFNPJOUFSJPS
EPPSHBOJTNPEB%BJLBOZBNB5TVUBZB#PPLT0 hall, como todo
o interior da livraria, está colorido com um castanho sóbrio, con
dizente com os enormes cadeirões em pele que rodeiam mesas
SFEPOEBTGFJUBTEFNBEFJSBNBDJÎB.BJTËGSFOUF BTNFTBTTÍP
quadradas, em vidro. Toda a envolvência nos convida a sentar e a
GJDBS"MJÈT BNBEFJSBJOVOEBUPEPPFTQBÎP%FTUBDBTF
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-BSHBT QBSFEFT EFDPSBEBT DPN QJOUVSBT  NPUJWPT PSJHJOBJT F
orientais e a luz, a ambiência, tudo se encaixa como num cas
UFMPEFQFÎBTEF-FHP"TQSBUFMFJSBTUÐNFTQBÎP SFTQJSBNF
deixam respirar os álbuns em vinil, que estão expostos, e que
também dão ao espaço o toque retro, que aconchega a moder
OJEBEFEPDPODFJUP6NBFTDBEBSPMBOUFDPNBJOEJDBÎÍPmovie
OPTEFHSBVTUSBOTQPSUBOPTBUÏBPPVUSPBOEBS B[POB lounge
F NVMUJNÏEJB -È DIFHBEPT  GJDBNPT DPN B TFOTBÎÍP RVF FT
tamos na nossa própria e acolhedora sala de estar, rodeados
de livros, discos, $%, %7%, num espaço cheio de ambientes e
ambiências. Apetece permanecer e ficar ali.
A posição diferenciadora e única da Tsutaya no mercado é baseada na oferta dos seus arquivos, os livros, os CD e os filmes, no fundo, fomos recolhendo e organizando o nosso pacote
cultural e uma base de dados de conhecimento e experiência
e criámos um arquivo de excelência, que se tornou disponível
BUSBWÏTEFVNBTJNQMFTCVTDB DPOGJSNB.PUPIBSV6FEB PEJ
SFUPSHFSBMEB%BJLBOZBNB5TVUBZB#PPLT
.BT  OB %BJLBOZBNB  RVJTFNPT BDSFTDFOUBS BMHP F PGFSFDFS
mais; adicionámos ao arquivo a atmosfera e criámos experiên
cias únicas e um confortável espaço não virtual que é um valor
EFDVMUVSB&TUFÏPOPTTPEFTBGJP
%FGBDUP VNEFTBGJP NBTFYUSFNBNFOUFBHSBEÈWFMQBSBRVFN
OFMFFOUSB0RVF.PUPIBSVBDBCBEFEJ[FSNBUFSJBMJ[BTFOBT
prateleiras cheias de livros e nas mesas no centro das salas,
UBNCÏN FMBT SFDIFBEBT EF MJWSPT /P NFJP  VN DBOEFFJSP B
fazer lembrar a escola Bauhaus, pé alto em metal, cobertura
redonda, quase transparente, de onde sai uma luz que parece
afagar os livros em seu redor. Quando soltamos o olhar, pode
mos perceber, algures, no meio deste filme retro, um moder
níssimo computador de secretária, em cima de uma secretária
de linhas sóbrias, e aí percebemos ao que íamos.
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5PEPPUFUPQSFTFOUFJBOPTDPNleads embutidos, a tal luz mor
OB  BGBHBEPSB  DPOGPSUÈWFM )È EFQPJT PVUSPT FTQBÎPT NFOUBM
mente interligados, porque estamos num open space -BSHBT
mesas, baixas, ladeadas de cadeirões e sofás em pele, uns de
DPSCFHFFPVUSPTFODBSOBEPT1FOEFNBJTVNDBOEFFJSP.BJTË
frente, cenário idêntico, mas encostado a uma grande e compri
da parede decorada com motivos em tons pastel e encarnado.
/FTTF FTQBÎP  B EJTQPTJÎÍP EB NFTB F EPT TPGÈT  QBSBMFMPT Ë
parede, convida ao trabalho, uma reunião, um brainstorm,
completamente diferente do espaço anterior, no qual o relax se
JNQÜF)ÈNFTBTDPSSJEBT DPNPOVNBRVBMRVFSTBMBEFSFVOJ
ÜFTEFBENJOJTUSBÎÍPFTFNQSFBNBEFJSB/FTTFFTQBÎP BT
paredes estão cheias de prateleiras, livros, discos, filmes.
Os colaboradores vestem camisa branca, colete preto, cabelo
DVJEBEP BSTBVEÈWFM1SPWPDBNVNBEJOÉNJDBFYUSBFEFJYBN
a sensação que estamos num sítio do qual não queremos sair,
tamanho é o mundo lá dentro, por descobrir.
)ÈBUÏFNQSFHBEPTRVFTFSWFNËTNFTBT
É uma livraria onde a atmosfera é criada pelas paredes alinha
EBTDPNMJWSPTFJTTPÏBHSBEÈWFM OÍPÏ QFSHVOUB.PUPIBSV
&MF QSØQSJP EÈ B SFTQPTUB lançámo-nos no desafio que era
criar uma livraria, uma loja de livros e pensámos, porque não
criar uma atmosfera tão importante quanto o seu conteúdo?.
Assim, pode as pessoas usam este espaço para trabalhar, nes
te contexto, e ainda existem os livros, que podem provocar e
estimular ideias para aplicar no trabalho, bem como filmes e
músicas que podem ser referências materiais ou até a arte que
temos espalhada pelo espaço, que pode estimular e provocar
PTTFOUJEPT6NHP[P
Motoharu fala com orgulho, mas, sobretudo, sabedoria e co
nhecimento. Basta olhar para as tais coloridas, compridas e
grandes paredes. O verde que se reflete quase invisível e que
nos assalta o subconsciente provém das árvores gigantes no
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FYUFSJPSEPFEÓGJDJP BMV[OBUVSBMTFOUFTFFIÈEFQPJTPBSPNB
do café. Tudo isto poderá inspirar novas ideias e permir tornares-te mais criativo,TVCMJOIB.PUPIBSV%BJLBOZBNBÏVN
MPDBMPOEFBTJEFJBTQPEFNDSV[BSTFFDPOWFSHJS VNQPVDPË
semelhança do que acontece nos espaços de coworking. É este
o tipo de atmosfera que gostamos de ter aquioDPODMVJ
%JTTFNPTRVFFTUÈWBNPTOVNDMVCFEFDPOWFOJÐODJBEFDVMUV
SB VNQPVDPËJNBHFNEBTVTVBJTMPKBTEFDPOWFOJÐODJB1PS
JTTP  B %BJLBOZBNB 5TVUBZB #PPLT FTUÈ BCFSUB WJOUF F RVBUSP
horas por dia, porque o mundo não dorme e a tecnologia man
UÏNOPMJHBEP
Como temos vindo a perceber, este não é um espaço que se
MJNJUBBDFEFSPVWFOEFSMJWSPT NÞTJDB BUÏHVJUBSSBTFMÏUSJDBT
FYJTUFNDPNPPCKFUPTEFEFDPSBÎÍP PVSFWJTUBT&TUFÏVNFT
QBÎPJOÏEJUPFÞOJDP"PGVOEP WÐTFVNHSBOEFQJBOPEFDBVEB
&YJTUFVNTFSWJÎPEFconcierge, garantido por um grupo de es
pecialistas altamente preparados para auxiliar os clientes e
HVJÈMPTQFMBCFNDVJEBEBDPMFÎÍPRVFFTUÈBTFVDBSHP
%J[ 5BLFTIJ .PUJNPUP  concierge OB TFDÎÍP EF i7JBHFOTw  OB
Tsutaya Books, que havia uma página inteira, em alguns im
portantes jornais económicos, cheia de anúncios para vagas de
concierge&TDMBSFDFTPVFTDSJUPSEFWJBHFOTFBVUPSEFMJWSPT
para viajantes, portanto, quando descobri esses anúncios, con
cluí que isto era o ideal para mim”.
Takeshi é reformado e, como especialista em viagens e tudo
o que esteja relacionado com o tema, auxilia clientes nas
pesquisas, dá sugestões e conselhos e, no final, o cliente pode
BUÏBDPNQBOIÈMPBVNBNFTBFTQFDJBM"Ó QPEFEFGJOJS QPS
exemplo, a viagem que quer fazer, marcar hotel e avião, defi
OJSQSPHSBNBT FQPSBÓGPSB$IBNBTF55SBWFM%FTL
A secção de “Gastronomia” é gerida por um concierge, antigo edi
tor da inspiradora e famosa revista de lifestyle feminina Croissant.
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/BTFDÎÍPEFi'JMNFTw Pconcierge é um crítico famoso no Ja
pão, uma verdadeira enciclopédia humana de conhecimento
sobre filmes.
Takeshi tem cabelo grisalho, curto, óculos castanhos redondos,
EFNBTTB(PTUBEPRVFGB[*OTQJSBTFUPEPTPTEJBT²FMFRVF
apresenta os seus colegas de equipa: o concierge da secção de
“música” é uma produtora de jazz que já trabalhou em estúdios
FN /PWB *PSRVFyQPS PVUSBT QBMBWSBT  TPNPT QSPGJTTJPOBJT EF
várias áreas que nos juntámos e criámos uma equipa de con
cierge cultural.
/P NFV DBTP  QPTTP QFSNJUJSNF GPSOFDFS BPT DMJFOUFT JOGPS
NBÎÜFTTPCSFWJBHFOTFOBi55SBWFMEFTLwBKVEPPTBQMBOF
ar a sua viagem imediatamente, e isto é colaboração, trabalho
colaborativo, eu partilho a minha experiência e conhecimento
com os meus clientes.
& DMBSP PTDMJFOUFTBHSBEFDFN4BFNEB%BJLBOZBNBDPNSFTFS
vas marcadas e itinerário definido e podem partir para sua viagem,
sem atrasos, quando o que pretendiam era apenas fazer uma pes
quisa, num local simpático e acolhedor. Partem de lá felizes!
Muitos clientes querem passar o dia inteiro aqui dentro e dizem que um dia não é suficiente e, nesse sentido, é uma experiência humana fantástica, aquela que estou a viver,EJ[OPT
com um sorriso de orelha a orelha, rasgado e iluminado.
Aqui, estamos aptos e desenvolvemos relações interpessoais
DPNPTOPTTPTDMJFOUFT ÏQPSJTTPRVFB%BJLBOZBNB5TVUBZB
Books é um local único e personalizado, uma experiência es
pantosa.
6NBJEFJBDSJBUJWBFJOTQJSBEPSB VNFTQBÎPEFUSBCBMIPUBN
bém, ou apenas um espaço, diferente de todos os outros. Afinal,
USBCBMIBSBUÏQPEFTFSSPNÉOUJDP
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"JNQPSUÉODJBEPFTQBÎPEFUSBCBMIPÏEFUFSNJOBOUF TFKBFMF
RVBMGPS&YBUBNFOUFQPSJTTP JOWFTUJHBEPSFTEB6OJWFSTJEBEF
EPFTUBEPOPSUFBNFSJDBOPEP0IJPFEP*OTUJUVUPEF4BÞEFEPT
&6" SFBMJ[BSBN VN FTUVEP  OP RVBM BOBMJTBSBN P DPNQPSUB
mento dos trabalhadores em instalações governamentais.
As conclusões desse estudo são conhecidas: a arquitetura e o
design influenciam o humor, os pensamentos e a saúde, desde a altura do teto, passando pela qualidade visual, entrada
de luz natural, pelas cores das paredes ou pelo mobiliário.
Influência fundamental, que define o que somos e como fazemos, no local de trabalho.
Alguns trabalhadores observados neste estudo convivem nos
seus gabinetes com aparelhos de ar condicionado ruidosos,
tetos demasiado baixos, onde a luz natural não abunda e em
edifícios antigos.
Outros funcionam em espaços renovados, com iluminação
imensa e postos de trabalho abertos, em open space.
%F[BTTFUF NFTFT EFQPJT  PT JOWFTUJHBEPSFT DPODMVÓSBN RVF
os profissionais que trabalham nos edifícios mais antigos são,
consideravelmente, mais stressados no trabalho e fora dele, de
tal forma que correm o risco de aceleração de processos de
QBUPMPHJBTDBSEÓBDBT0TPVUSPTUSBCBMIBEPSFTTFOUFNTFNBJT
motivados, inspirados e, como consequência, mais felizes.
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&TUFÏBQFOBTVNFYFNQMPRVFQSPWBRVFPMPDBMEFUSBCBMIP
FBTVBEJOÉNJDBTÍPEFDJTJWPTQBSBPCFNFTUBSEPTDPMBCP
radores, para o seu aumento de produtividade e consequente
benefício das empresas.
Os novos espaços de trabalho estão cada vez mais direcionados
QBSBBTEJGFSFOUFTGPSNBTFQSPDFTTPTEFPDVQBÎÍP4ÍPBCBTF
para uma filosofia colaborativa, no acréscimo do conhecimento
e da criatividade. O espaço de trabalho deve proporcionar bem
FTUBS QFTTPBM F WJODBS B DVMUVSB EB FNQSFTB F  TFS BTTJN  B
imagem de marca da organização.
Basicamente, o espaço de trabalho deve tirar partido de cada
metro quadrado existente, porque aqui está a chave de toda a
questão, quando ele se torna numa ferramenta estratégica, in
terligada, colaborativa e, sobretudo, inspiradora.
Pela primeira vez na história, metade da população mundial
WJWFFNDJEBEFTFEFTMPDBTFDPNVNBHSBOEFJOUFOTJEBEFEF
um ponto para outro do planeta.
O mundo está cada vez mais interligado, os aeroportos con
WFSUFNTFFNDJEBEFTiFTQFDJBJTw0TOFHØDJPTQBTTBNQFMPT
lounges dos aeroportos, enquanto se espera um voo. Fora do
BFSPQPSUP DSFTDFSBN FTTBT DJEBEFT iFTQFDJBJTw /BTDFSBN
centros de negócios, alguns deles, a escassos cinco minutos a
pé da zona de DIFDLJO do aeroporto, com todas as comodida
des e ferramentas.
6NFYFNQMPEFVNBEFTUBTOPWBTDJEBEFTÏBRVFOBTDFVKVOUP
BPBFSPQPSUP'PSU8PSUI FN%BMMBT &6"
)BCJUBN OFMB DFSDB EF TFJT NJMIÜFT EF QFTTPBT 0T OFHØDJPT
saltaram de dentro para fora dos aeroportos, e as pessoas tam
bém.
Mas nem todas.
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Aqueles que utilizam os aeroportos, de forma regular ou espo
radicamente, realizam os seus negócios, estabelecem as suas
DPNVOJDBÎÜFTEFEFOUSPQBSBGPSB%PBFSPQPSUPQBSBBDJEBEF
que o rodeia ou para a “Aldeia Global”.
0T BFSPQPSUPT EF )BXBJ  #PTUPO  -JTCPB  'SBOLGVSU PV &JO
dhoven são alguns exemplos, a juntar a centenas em todo o
mundo.
A indústria, sempre atenta e pronta, percebeu que trabalhar
dentro de um aeroporto, enquanto se está de passagem, não
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deve obrigatoriamente ser feito numa mesa do bar, ou na sala
de embarque, com as condições mínimas. Os aeroportos come
çam a oferecer a quem neles “habita”, ainda que por breves ho
ras, verdadeiros espaços de trabalho com todas as facilidades.
&ORVBOUPFTQFSBOBGJMBQBSBGB[FSPDIFDLJO, vai falando ao te
lemóvel e, depois de desligar, verifica os emails. Feito o check
JO respira fundo. Tempo para um café e para atualizar algum
USBCBMIP&TUBQFSTPOBHFNIPKFÏVOJWFSTBMFQPEFSJBTFSRVBM
quer um de nós.
&YJTUFBRVJVNBiOÍPUFSSJUPSJBMJEBEFw OBRVBMPTBTQFUPTGÓTJ
cos, sociais, técnicos e culturais de uma organização também
funcionam, fora das paredes do escritório, em qualquer ponto
do planeta.
0TDPODFJUPTEF&TQBÎPEF5SBCBMIP*OUFHSBEPGPSBNNPMEBEPT
para atender aos processos de trabalho de cada organização,
de cada um dos seus elementos.
&  OPT BFSPQPSUPT  USBCBMIBN NJMIÜFT EF QFTTPBT EJBSJBNFO
UF  FORVBOUP FTUÍP FN iUSÉOTJUPw ² P DBTP EPT headhunters,
“caçadores” de talentos ao serviço de grandes empresas, que
WJBKBNDPOTUBOUFNFOUFËWPMUBEPNVOEPFRVFBQSPWFJUBNBT
escalas nos aeroportos para realizarem entrevistas e reuniões
de trabalho.
Acaba por ser uma solução inteligente, porque não os obriga
a sair do aeroporto, para se dirigirem aos centros das cidades,
POEFEBSJBNDPOUJOVJEBEFËTVBNJTTÍP
/FTUBMJOIBEFSBDJPDÓOJP FTUFTFTQBÎPTGPSBNDSJBEPTFNGVOÎÍP
da flexibilidade que promovem, ao ponto de permitir que homens
de negócios ou pessoas que vivem e trabalham em vários países
QPTTBN SFVOJSTF OPT BFSPQPSUPT  SFOUBCJMJ[BOEP  JOFRVJWPDB
NFOUF PTFVUFNQP%FOUSPEBTJOTUBMBÎÜFTPVOBTQSPYJNJEBEFT
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4ÍPFTQBÎPTFRVJQBEPTDPN[POBTlounge, escritórios individu
ais, salas de reunião com “video conferência”; alguns espaços
oferecem duche, sim, duche e serviço de massagens. A ideia é
QSPNPWFSPDPOGPSUPEPDMJFOUFFQSPQPSDJPOBSMIFVNBBHSBEÈ
vel experiência num espaço de trabalho.
O que conta, para quem presta o serviço e para o cliente, é que
FMF TF FTRVFÎB RVF FTUÈ OVN BFSPQPSUP &TUBT UFNÈUJDBT TÍP
EFUBMGPSNBSFMFWBOUFTRVFB$//UBNCÏNKÈPMIPVQBSBFMBT 
aliás, como todos os media, em todo o mundo.
O conforto do cliente passa por som surround, comida gourmet,
tratamentos de 4QB e outro tipo de serviços que transformam
o tempo de espera numa agradável experiência que promove a
QSPEVUJWJEBEF  FN RVBMRVFS NPNFOUP  GPSB EP FTDSJUØSJP 4F
HVOEP B $//  BT DPNQBOIJBT BÏSFBT EFJUBN BHPSB VN PMIBS
mais focado ainda nos seus passageiros de primeira classe ou
da classe executiva; mais focado porque vai para além da ex
periência de voar, considerando formas eficazes e sedutoras
para que o seu passageiro possa otimizar e desfrutar do seu
tempo de espera, em terra. Cada vez mais as pessoas chegam
mais cedo aos aeroportos, sobretudo, em virtude das apertadas
e demoradas medidas de segurança. Os executivos redefinem
as suas escolhas quando têm que trocar as suas milhas, apos
tando cada vez mais nos serviços lounge dos aeroportos.
/ÍPOPTFTRVFÎBNPTEPTTFSWJÎPTRVFJODMVFNVNEVDIFSF
cuperador... Imaginemos que chega para uma reunião e não vai
TFRVFS GJDBS OVN IPUFM o RVFS NFMIPS GPSNB EF GB[FS VN re
freshUPUBM
&N #BOHVFDPRVF  PT QBTTBHFJSPT DPNFÎBN B WJBHFN OVNB
zona exclusiva de DIFDLJO, pelo que, virtualmente, não têm
RVFFTQFSBSQFMPTUSÉNJUFTEFTFHVSBOÎBPVDPOUSPMPEFQBT
saQPSUFT-PHPRVFGJDBNDPNQMFUBTBTGPSNBMJEBEFT PQBTTB
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geiro recebe um cartão que lhe permite entrar no lounge, onde
pode descansar em quartos semiprivados ou trabalhar em sa
MBTDPNVOT%FQPJTEFVNBTIPSBTEFUSBCBMIP USJOUBNJOVUPT
de massagem no 4QB e fica pronto para levantar voo.
05IF8JOH FN)POH,POH QPSFYFNQMP UFNVNBMJWSBSJBEJT
ponível dentro do espaço lounge.
O desenvolvimento das comunicações, e da forma como o ho
mem hoje se desloca, é claramente decisivo nas questões do
trabalho, da produtividade, da otimização dos recursos por par
te das organizações.
Com o desenvolvimento de espaços de trabalho nos aeroportos,
DPNFÎPV B TVSHJS NBJT VNB JEFJB EJGFSFODJBEPSB &TQBÎPT EF
trabalho e centros de negócios em estações de caminho de fer
ro. Mais um sinal na grande mudança na forma como se criam
negócios, como se trabalha.
"DPNQBOIJBEFDBNJOIPTEFGFSSPGSBODFTB 4/$' GPJQJPOFJSB
na experiência e abriu seis centros de negócios, em seis das
suas estações. Mais um sinal forte do momento e do cresci
mento que a flexibilidade e a mobilidade vivem. Milhões de pes
soas, de homens de negócios e trabalhadores móveis conse
guem ser atores principais do seu próprio filme
"4/$'FTUJNPV RVBOEPEFDJEJVBCSBÎBSBFYQFSJÐODJBFPEF
safio, que, rapidamente, 1,2 mil milhões de pessoas que traba
lham em viagem iriam utilizar estes espaços de trabalho numa
perspetiva inteligente, que lhes permitiria trabalhar com fle
xibilidade e manter o contacto com a sua força de trabalho. O
trabalho móvel entra num novo e produtivo nível, nunca antes
alcançado.
1BSB.BSL%JYPO $&0EB3FHVT BFNQSFTBRVFBTTJOPVPDPO
USBUPDPNB4/$' PEFTFOWPMWJNFOUPEPTFspaços de trabalho
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Drop In surgiu por causa das necessidades do mercado, cada
vez mais exigentes. Tornar o tempo de espera em tempo de
espera produtivo, enquanto se desloca, é o objetivo.
Tal como nos aeroportos, os utilizadores têm acesso a um es
paço de trabalho, por um período mínimo de dez minutos. Po
EFNVUJMJ[ÈMPQBSBUSBCBMIBS QBSBVNBSFVOJÍP QBSBVNBWF
rificação de emails, para responder a assuntos imediatos e não
previstos, ou apenas para pensar um pouco.
&TUFT DFOUSPT IÓCSJEPT  PV  TF RVJTFSNPT  P EFTFOWPMWJNFOUP
EFTUFDPODFJUP ËTFNFMIBOÎBEFPVUSPT QSPWJEFODJBNBPVUJ
lizador um apoio profissional, tal como a possibilidade de co
municar através de plataformas vídeo, serviço de impressora,
cópias e digitalização. As estações de caminho de ferro france
TBTRVFGPSBNBMWPEFTUFQSPDFTTPUPSOBSBNTFFMBTQSØQSJBT
plataformas de negócios.
Ao longo deste livro temos insistido na ideia da interligação
destas formas, conceitos e padrões de trabalho que se poten
ciam, mas, sobretudo, como se desenvolvem. Chegamos a mais
VNFYFNQMPDPODSFUP&TUFEFTFOWPMWJNFOUPEPTDFOUSPTIÓCSJ
EPT USBOTGPSNPVTF FMF QSØQSJP /FTUFT FTQBÎPT EF USBCBMIP
existem zonas lounge e zonas denominadas campus que são
autênticos espaços estilo coworking4BMBTEFSFVOJÜFTDPNWJ
deoconferência, em slots de tempo de trinta minutos. Rececio
nistas que falam as várias línguas, aptas a receber chamadas
telefónicas, marcar agenda e reuniões ou outro tipo de serviço
relacionado.
/BT[POBTDPNNÈRVJOBTEFvending,TFSWFTFDBGÏFDIÈHSB
tuito.
&YJTUF OFTUFUJQPEFFTQBÎPTEFUSBCBMIP VNDPOUSJCVUPQBSB
BTVTUFOUBCJMJEBEF'B[TFVNBNFMIPSVUJMJ[BÎÍPEPTFEJGÓDJPT 
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as companhias poupam nos espaços subutilizados e rentabili
[BNOPTFPTDVTUPTFOFSHÏUJDPTFTUÍPBTTPDJBEPTBFTUBPUJNJ
zação e funcionalidade.
As modernas e tecnológicas formas de comunicação ajudam
BSFEV[JSBTMPOHBTEJTUÉODJBTQBSBDIFHBSBVNBSFVOJÍPRVF
EVSB VNB IPSB "T FTUBÎÜFT EF DBNJOIP EF GFSSP UPSOBNTF
mais atrativas e igualmente eficazes, como as estradas ou os
BFSPQPSUPT)PKF WJBKBSÏCBOBM
Os aeroportos, e como se viu as estações de caminho de ferro,
UBNCÏNBQPTUBSBNOPTFSWJÎPEFi&TDSJUØSJP7JSUVBMw EFSJWBO
do para o coworking, utilizado, maioritariamente, por teletra
CBMIBEPSFTFNUSÉOTJUP"JOUFSMJHBÎÍPFOUSFPTDPODFJUPT GPS
mas e padrões de trabalho é permanente.
As autoestradas também se converteram ao novo mundo dos
espaços de trabalho. Os novos escritórios, por exemplo.
"TFTUBÎÜFTEFTFSWJÎPFTUÍPFNUPEPPNVOEP.VJUBT& UBN
bém aqui, a França deu o primeiro passo, o primeiro “escritório
móvel” foi aberto numa das estações de serviço da A10, a auto
FTUSBEBRVFMJHB-JNPVSTB+BOWSZ
/P3FJOP6OJEP BCSJSBNDJODPFTQBÎPTEFUSBCBMIP%SPQ*O em
FTUBÎÜFTEFTFSWJÎP"QSJNFJSBGPJOB-POEPO1BEEJOHUPO4ÍP
em tudo semelhantes aos espaços de trabalho que nasceram
OPTBFSPQPSUPTFOBTFTUBÎÜFTEFDBNJOIPEFGFSSP
4PCSFUVEP  TÍP FTQBÎPT EF USBCBMIP DSJBEPT F MPDBMJ[BEPT FN
pontos onde, diariamente, se cruzam milhares de pessoas e
onde paira no ar um ambiente confortável, que apetece e per
NJUFQBSUJMIBS USBCBMIBS/PGVOEP WJBKBSFTFOUJSRVF TFNP
USÉOTJUPBVUPNØWFM PEJBQBSFDFNBJPSFNBJTQSPEVUJWP²BRVJ
que está a pedra de toque!
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&YJTUFN DBEB WF[ NBJT FTQBÎPT EF USBCBMIP DPNP FTUFT  RVF
são exigentes perante as necessidades dos clientes. Por isso,
BTTVNFNTFDPNPBMUFSOBUJWPT QBSBPJOEJWÓEVPRVFHPTUBEF
pensar e executar, para o indíviduo extrovertido e que gosta de
sociabilizar enquanto trabalha, para o executivo que prefere o
isolamento do loungeDSJBEPQBSBFTTFQSPQØTJUP&YJTUFNUBN
bém zonas de relax e de cozinha e, claro, uma receção.
&NUPEPTPTFYFNQMPTQFSDPSSJEPTBPMPOHPEFTUFi0VU0G5IF
Office”, tem estado sempre presente um outro fator diferencia
dor e igualmente importante: o baixo custo associado.
"UFDOPMPHJBUFNDPOEV[JEPFTUFHJHBOUFTDPQPSUBBWJÜFT QSJO
cipalmente, depois do advento do tablet. A flexibilidade no tra
balho e o catapultar as pessoas para decidirem quando e onde
RVFSFNUSBCBMIBS DSJBSFQSPEV[JS OPMJNJUFNÈYJNP BKVEPVË
tal mudança de paradigma de que falamos desde o início deste
livro.
Já não faz sentido alugar uma sala de hotel para ter uma reu
nião a meio do caminho.
Mas continua a fazer sentido utilizar o hotel, agora, numa outra
QFSTQFUJWB4PCSFUVEP VNBQFSTQFUJWBTVTUFOUBEBFPUJNJ[BEB
4F PT freelancers há muito que trocaram as esplanadas e as
cafetarias pelos lobbies dos hotéis, agora os hotéis reposicio
OBSBNTF F QBTTBSBN B UFS HPTUP FN SFDFCFS FTTBT QFTTPBT
criando ao mesmo tempo as condições ideais para que utilizem
os seus ambientes para trabalhar.
%FGJOJUJWBNFOUF  OÍP FTUBNPT B GBMBS EF VN CBS  DBGFUBSJB PV
qualquer coisa do género, ruidoso, cheio de pessoas, nada pro
pício para a concentração, criatividade e produtividade. É mais
uma enorme alternativa.
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&TUBNPT B GBMBS EF FTQBÎPT EF USBCBMIP  QBSB PT RVBJT  QPS
exemplo, um executivo se pode mudar durante o tempo neces
sário para realizar as suas tarefas profissionais.
%P #SBTJM  DIFHB PVUSP FYFNQMP 0 4ÍP 1BVMP .BSSJPUU )PUFM
JODMVJTF OB FYUFOTB MJTUB EF IPUÏJT B OÓWFM NVOEJBM RVF UÐN
FOUFOEJEP FTUB UFOEÐODJB DPNP VSHFOUF &TUÈ BQFOBT B DJODP
minutos do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Para dar
SFTQPTUBQSPOUBËTOFDFTTJEBEFTEPTUSBCBMIBEPSFTNØWFJT P
hotel desenvolveu o conceito Great Room. Todo o lobby do hotel
GPJSFNPEFMBEP QBSBTFBEFRVBSËSFTQPTUBRVFPIPUFMUJOIB
que dar, criando um ambiente funcional que permite aos ho
mens de negócios realizarem as suas reuniões e fazer pausas
para relaxar.
O hotel deixou de ser um simples ponto de encontro, os ho
téis deixaram de ser um simples ponto de passagem. Os lobbys
permitem agora a fusão entre as atividades negociais e comer
ciais com as atividades sociais, seja individualmente, seja em
HSVQP(BSBOUF+PÍP1BVMP#FSHFS HFSFOUFHFSBMEP4ÍP1BVMP
.BSSJPUU)PUFM FNFOUSFWJTUBBPKPSOBM#SBTJMUVSJT0lobby tem
uma área de mil metros quadrados e é constituído pela rece
ção, bar e restaurante e, claro, o business center /P GVOEP 
FTUBOPWBUJQPMPHJBEFFTQBÎPTUSBOTGPSNBTFOVNBFOPSNFF
pública sala de estar e de trabalho de bom gosto, em ambiente
EFDIBSNF4FBJTUPKVOUBSNPTPTUSBEJDJPOBJTFTQBÎPTEFIPUFM
como o fitness center MPKBTFPVUSPTTFSWJÎPT PTDMJFOUFT RVF
estão hospedados ou que utilizam o espaço para trabalhar) têm
aqui, nos lobbys dos hotéis, um novo e autêntico paraíso.
/PTFTQBÎPTFTQFDJBJTFYJTUFNBT communal tables, onde po
dem trabalhar e sociabilizar, e as individual zones, onde encon
tram maior privacidade para descansar ou também trabalhar. A
internet através de ligação wireless pode ser oferecida ou paga,
mas existe sempre.
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A criação de ambientes em hotéis que proporcionam a produtivi
dade e o trabalho, em detrimento de uma sala de reuniões vazia
ou de um lobby, no sentido tradicional, está a levar as grandes ca
deias e os hotéis boutique e de charme a remodelar e a adaptar a
sua estrutura física. As mudanças começam na própria receção.
Os hóspedes contam com várias estações de atendimento, em vez
de um só balcão de receção, o que proporciona uma experiência
diferente ao cliente na hora da chegada ou da partida.
0FTDSJUØSJPTBJVQPSUBGPSBFIPKFUSBCBMIBTFFNRVBMRVFSQBS
te, em ambientes adaptados e em ambientes que impulsionam
PUSBCBMIP TPCSFUVEPRVBOEPFNWJBHFN6NBWJBHFNEFJYPV
de ser uma perda de tempo e de dinheiro e passou a ser uma
forma produtiva de trabalhar.
$PNPFYFNQMP FOÍPNBJTRVFJTTP RVFNVUJMJ[BFTUFTOPWPT
espaços de trabalho costuma dizer, definitivamente, isto não
é o Starbucks!. /VN BTQFUP  EF GBDUP  OÍP Ï  IÈ FTQBÎP QBSB
UPEPT USBORVJMJEBEF PVUSPUJQPEFDPOEJÎÜFTFVNTFNOÞNFSP
de serviços prestados, que tornam os lobbys dos hotéis verda
EFJSPTDFOUSPTEFOFHØDJPTQBSBRVFNFTUÈFNUSÉOTJUP
4ÍPNJMIÜFTPT bloggers, consultores e outro tipo de criativos
que não utilizam escritório físico e que estão cada vez mais a
optar peloXJGJgrátis, pelo conforto dos cadeirões e das mesas
de trabalho, pela atenção e dedicação dos empregados e pela
qualidade dos serviços de apoio.
Os clientes abrem os laptops, sintonizam os smartphones, rea
MJ[BNBTSFVOJÜFTFGB[FNOPFNBNCJFOUFTUSBORVJMPT BMHVOT
chegam a passar dias inteiros na zona MPVOHF MPCCZ  e depois
WÍPËTTVBTWJEBT é uma espécie de sala de estar que eu nunca
teria na vida, refere um dos clientes destes espaços.
*BO4DISBHFSÏVNVUJMJ[BEPSEFTTFTFTQBÎPT EFTEFIÈNVJUP
tempo. A coisa mais chata no mundo é ir para um restaurante
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ou bar de hotel onde apenas os hóspedes podem estar e utilizar na plenitude.&YJTUFNDBEFJBTIPUFMFJSBTFNUPEPPNVOEP
RVFMFWBNPDPODFJUPSJHPSPTBNFOUFËSJTDBFRVFDPCSBNNFO
salidades acessíveis para o cliente que quer utilizar o espaço de
trabalho. Também neste modelo todos saem a ganhar!
$PMPDBTFVNBRVFTUÍPVNlobby cheio de pessoas a trabalhar
QPEFDPMPDBSFNSJTDPBJNBHFNEPQSØQSJPIPUFM
-BVSFOU7FSOIFT DPGVOEBEPSEPTFSWJÎPEFbooking dos hotéis
boutique5BCMFU)PUFMT BDSFEJUBRVFTJN RVFTFNVNDVJEBEP
especial a imagem do hotel poderá sair prejudicada, ao alargar
este tipo de serviço a outros que não os hóspedes, mas também
acha que quem utiliza estes espaços, com estas característi
cas específicas, está padronizado e em sintonia com o conceito,
NBTUPEPPDVJEBEP DPNBJNBHFN ÏQPVDPF WBJEBÓ BMHVOT
hotéis chegam a oferecer um menu preparado por um chef com
estrela Michelin.
/VNOPSNBMEJBEFUSBCBMIPFN/PWB*PSRVF &EXBSE3ZBO VN
consultor independente, gasta sessenta dólares.
Pela manhã, quando chegou para trabalhar pediu um café e
uma água, ao almoço, um bife; horas depois, voltou a chamar
PFNQSFHBEPFEJTTFMIFRVFiFTUBWBQSPOUPQBSBVN%PHGJTI
)FBE *OEJBO #SPXO "MF F ËT DJODP EB UBSEF CFCJ VNB DFSWFKB
fresca, e não podia ter tido uma melhor transição em fim de
EJBw EJTTF&EXBSERVFWJTJUBPNFTNPMVHBSQFMPNFOPTVNB
vez por semana, mas pelo menos uma vez por mês passa um
dia igual ao que acabámos de descrever. As facilidades compensam o serviço e depois quem não quiser gastar tanto basta
não consumir durante todo o dia, aqui o que importa são as
condições de trabalho”.
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)È FTQBÎPT QBSB UPEPT PT HPTUPT /B DBGFUBSJB EP 1VCMJD  FN
/PWB*PSRVF FWPDBNTFPTcoffeeshops dos anos cinquenta do
TÏDVMP99 BUSBWÏTEPBSSVNPFTUÏUJDPFEFBMHVNBTQFÎBTEF
arte. É mais um modelo diferenciador. Quem vem aqui são pes
soas que não querem estar sozinhas em casa a trabalhar, nem
sequer conseguem pensar em utilizar um espaço de coworking,
BQFTBSEBOFDFTTJEBEFEFUFSFNHFOUFËWPMUBBQFOBTQPSDJODP
dólares por dia, podem ultrapassar todas estas barreiras e tra
balhar num ambiente acolhedor e confortável.
"TTJTUFTFFNUPEPPNVOEPBVNBDVMUVSBDBEBWF[NBJTEJWFS
TJGJDBEBEPTBNCJFOUFTFFTQBÎPTEFUSBCBMIP$SJBNTFOJDIPT
específicos, pequenos espaços que coexistem ao lado de “es
paços mainstream”.

ª4UFFMDBTF
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4ÍP NPEFMPT JOPWBEPSFT PSJFOUBEPT QBSB SFBMJEBEFT F QSPGJT
TÜFT FTQFDÓGJDBT &N #FSMJN  QPEFNPT FODPOUSBS FTQBÎPT EF
trabalho partilhado para costureiras, arquitetos, designers, ou,
como já leu neste livro, podemos encontrar espaços de trabalho
partilhado dentro ou junto aos tribunais, para que os advogados
possam continuar a trabalhar entre um e outro julgamento ou
audiência. Os espaços de trabalho estão cada vez mais presen
tes no nosso quotidiano.
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0&4$3*5»3*07"*®&4$0-"

O espaço de trabalho não promove apenas a colaboração entre
profissionais. Também cria ambiente colaborativo para alunos,
experiências que também facilitam, promovem e potenciam as
suas capacidades comunicacionais.

ª&EVDBUJPO4PMVUJPOT
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Também no ensino, as tecnologias e os espaços de trabalho
TÍP EFUFSNJOBOUFT OP TVDFTTP EB EJDPUPNJB QSPGFTTPSBMVOP
/P GJN EB MJOIB  PT BMVOPT FOUSBN OP NFSDBEP EF USBCBMIP F
GB[FNOP EF VNB GPSNB QSBUJDBNFOUF QSPGJTTJPOBMJ[BEB  EF
vidamente enquadrados e com as ferramentas, que precisam
para trabalhar em espaços e de forma colaborativa.
A construção de espaços de trabalho flexíveis, com mobiliá
rio e design adequados, completados com tecnologia colabo
rativa, provoca a criatividade e a produtividade dos alunos e
melhora a relação que eles têm com os professores. A intro
dução dos conceitos de colaboração junto dos alunos resulta
OVNBNBJTWBMJBOBTVBQSFQBSBÎÍPQBSBBFOUSBEBOPNVOEP
EPUSBCBMIP)BCJUVBNTFBDPMBCPSBS BVTBSBUFDOPMPHJB B
partilhar aprendizagens e saberes.
"VOJWFSTJEBEFEF4UBOEGPSEEJTQFOTBBQSFTFOUBÎÜFT
É uma das pioneiras na investigação sobre espaços de trabalho,
em função dos perfis académicos dos seus alunos, com um bi
OØNJPQSPEVUJWJEBEFSFUPSOPTFNQSFDFEFOUFT'PJMÈRVFOBT
DFVP4PDJBM&OUSFQSFOFVSTIJQ-BCPSBUPSZ
&TUBiCPMIBwFYJTUFQBSBTVQPSUBSVNBOPWBGPSNBEFBQSFOEFS
A ideia passa por fornecer aos alunos uma preparação para a
GPSÎB EF USBCBMIP EP TÏDVMP 99* /FTUF MBCPSBUØSJP  PT BMVOPT
desenvolvem, igualmente, as suas capacidades culturais, como
a língua, e as suas capacidades analíticas.
A motivação aumenta devido a vários fatores mas também pela
GPSNBDPNPTFUSBCBMIB2VBOEPP4PDJBM&OUSFQSFOFVSTIJQ-B
boratory projeta e desenha os espaços de trabalho que serão
utilizados pelos alunos, não deixa de ter em conta as prefe
rências dos membros que compõem aquela comunidade, e as
suas experiências. Basicamente, este projeto mostra o que é
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VNQSPUØUJQPEBGMFYJCJMJEBEFEPFTQBÎPFEBTVBJNQPSUÉODJB"
NFTNBJNQPSUÉODJBRVFUFNPFOWPMWJNFOUPDPNNBSDBT JOT
piradoras) que direcionam os seus padrões especificamente
QBSBEFUFSNJOBEPTFTQBÎPT DPNPÏPDBTPEB4UFFMDBTF QBS
DFJSBOFTUFQSPKFUPDPN4UBOEGPSE
0EJSFUPSEPMBCPSBUØSJP 4DPUU%PPSMHZ TVTUFOUBBJEFJBDFOUSBM
EFTUFQSPKFUP/PGJOBMRVFSFNPTRVFPTBMVOPTUFOIBNDSJBEP
algo. Colocar os alunos neste contexto é redefinir também, de
alguma forma, a maneira de ensinar e preparar. Participamos
na construção dos espaços de trabalho, os alunos contactam
com novos conceitos e aumentam o seu conhecimento, em vez
de se limitarem apenas a memorizar factos. A integração dos
BMVOPTOPTQSPKFUPTEÈMIFTPUPRVFEBSFBMJEBEF QBSBMÈEPT
conceitos.
É normal os alunos interagirem com as equipas envolvidas no
desenvolvimento dos espaços de trabalho. A obrigação ou res
ponsabilidade dos instrutores ou teamleaders é provocar esse
mindset nos alunos, são e funcionam como uma espécie de
HVJBT  BDSFTDFOUB P EJSFUPS EP 4PDJBM &OUSFQSFOFVSTIJQ -BCP
SBUPSZEF4UBOGPSE
Manter as coisas móveis e flexíveis é muito importante para
nós, na mesma medida da importância que têm os alunos, por
causa deles, exatamente. Assim, são motivados, bem como os
professores. Desenhamos espaços, nos quais os alunos podem tornar públicas as suas ideias no momento em que elas
nascem, escrevendo, por exemplo, num quadro branco, diz
4DPUU%PPSMHZ
Os espaços de trabalho são criados pela universidade, para os
seus alunos e com a sua colaboração. Afinal, é disso que se
trata, de colaboração. A introdução desse conceito junto dos
alunos é um escudo protetor para quando entrarem no mundo
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SFBM /PT DBTPT EF IBWFS MVHBS B BMHVN MVDSP QSPWFOJFOUF EB
produtividade dos alunos, essas quantias revertem para a uni
versidade, em rigor, para serem aplicadas em outros espaços,
outras experiências.
&YQFSJÐODJBTEJGFSFOUFT BUSBWFTTBEBTQPSVNWFUPSDPNVN P
espaço de trabalho adaptado ao ensino.
1FHBSOVNBSNB[ÏNWFMIP WB[JP TVKPFEBSMIFVNBWPMUBDPT
NÏUJDB  USBOTGPSNBOEPP OVN FTQBÎP EF USBCBMIP JOTQJSBEPS 
não é tarefa nada fácil, sobretudo, quando não existem especia
listas no nosso raio de ação e influência.
0RVFP$FOUFSPG*OOPWBUJPO EP%FQBSUBNFOUPEF&EVDBÎÍPEB
Georgia, fez foi, em vez de andar atrás de eventuais especialisª4UFFMDBTF
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tas e entrar em aventuras, contactámos empresas especialistas em projetar, desenhar e desenvolver espaços para escolas.
Queríamos saber como seriam as salas de aulas do futuro e
queríamos que esse futuro fosse imediato DPOUB#PC4OJHHVN
Chief Information Officer do (FPSHJB%FQBSUNFOUPG&EVDBUJPO.
Chegaram os especialistas, designers, produtores e o equipa
mento tecnológico.
&OUÍP DPODPSEÈNPTFNOÍPMIFTDPNQSBSFRVJQBNFOUPT OFN
pedir que nos dessem. O que queríamos era que instalassem
a tecnologia no espaço, que o adaptassem e que o tomassem
DPNPEFMFT SFDPSEB#PC4OJHHVN
%FQPJTEFBEBQUBEPUPEPPFTQBÎPEBTTBMBTEFBVMBT QFRVF
nas salas sem portas, divisórias que garantiam privacidade aos
grupos de trabalho, aos alunos, conseguida a flexibilidade do
espaço, convidámos especialistas e monitores de várias zonas,
que trabalham com estas plataformas tecnológicas e com es
UFTDPODFJUPTBEBQUBEPTËFTDPMB FPGFSFDFNPTMIFTBHFTUÍP
do espaço. A sua presença ajuda a clarificar as melhores for
mas de tirar tudo aquilo que a tecnologia nos pode dar, o espa
ÎPUPSOBTFBJOEBNBJTGVODJPOBMFPTBMVOPTFQSPGFTTPSFTUÐN
NBJTQSB[FSFNFTUBSQPSDÈ EJ[P$*0EP(FPSHJB%FQBSUNFOU
PG&EVDBUJPO
As crianças tiram partido da tecnologia, tomam contacto com
FMBFUVEPJTUPEÈOPTJEFJBTQBSBEFTFOIBSOPWBTTBMBTPVSF
desenhar as que existem. Mobiliário flexível e tecnologia dão
OPTJEFJBTTPCSFBRVJMPRVFHPTUBNPTOBOPTTBFQBSBBOPTTB
FTDPMB EJ[&MMFO4CBUJOJ BEJSFUPSBEB#BSSPX4DIPPM OPT&6" 
uma das escolas integradas neste projeto.
Os alunos, crianças, destacam a facilidade com que conseguem
executar as tarefas e os trabalhos, a privacidade dos grupos,
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quando estão a trabalhar e aquilo que podem fazer, em função
do que objetivo que têm que cumprir. A flexibilidade do espaço!
%FTUBGPSNB PTBMVOPTDPOTFHVFNVNNBJPSDPOUSPMPOBTVB
BQSFOEJ[BHFNFDPMBCPSBN SFMBDJPOBOEPTFEFEJGFSFOUFTGPS
mas nas diferentes fases dos seus trabalhos.
&MMF 4BCBUJOJ OÍP UFN EÞWJEBT  uma sala tradicional, com
mobiliário fixo nas habituais posições e disposições, é não
permitir a flexibilidade que estas salas de aulas proporcionam, nas múltiplas atividades do grupo. As salas de aula fa
zem parte dos espaços de trabalho do futuro, salas onde a
tecnologia se confunde com os intervenientes através de uma
interação permanente.
A tecnologia não é a peça principal. Todas as peças juntas
formam a peça principal, é Andy Plemmons, media specialist,
quem o diz. Todas essas peças juntas formam uma só, que se
chama flexibilidade do espaço, o acesso a essa tecnologia cria
situações como uma sessão teleconferência de um aluno com
um monitor ou instrutor ou especialista, sem que isso provoque
distração em outros alunos, que, por exemplo, estão a dese
nhar num quadro branco ou numa mesa redonda branca.
"UFDOPMPHJBFOUSPV JOTUBMPVTFFKÈUFNVNBDBSUFJSBOBTTBMBT
EFBVMBT"$JTDPEFTFOWPMWFVVNQSPKFDUPJOÏEJUPOVNB6OJ
versidade portuguesa, com o objectivo de promover sinergias
entre o meio académico e empresarial, através de plataformas
DPNPP8FC&Y4PDJBM 8FC&Y.FFUJOHT FOUSFPVUSBTUFDOPMP
HJBTDPMBCPSBUJWBT&TUFQSPKFDUP JOUFHSBEPOVN1SPHSBNBEB
6OJÍP&VSPQFJBRVFFOWPMWFVWÈSJBT6OJWFSTJEBEFTFFNQSFTBT
da indústria cinematográfica, permitiu construir elos de ligação
entre o meio académico e empresarial, para além de reforçar
a colaboração entre professores de universidades portuguesas,
brasileiras e de países africanos, que passaram a realizar reu
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niões através de teleconferência para discutir planos de acção
e conteúdos programáticos dos cursos.
"UFDOPMPHJBSFGPSÎBDBEBWF[NBJTPTFVQFTPOBFEVDBÎÍP4BM
tou dos escritórios, das casas, das ruas, para as universidades,
colégios, instituições, organizações, apoiada por tecnologia
BEBQUBEBFFTQFDJBMJ[BEB&UPEPTQBSFDFNTFSGFMJ[FT OPGJOBM
7ÈSJPTFTUVEPT QFTRVJTBT PCTFSWBÎÜFT FYQFSJÐODJBTTÍPSFB
lizados todos os dias em todo o mundo, para mudar os espaços
e a forma como se trabalha, dentro e fora de quatro paredes,
sempre e cada vez mais.
As ideias são sementes que depressa se desenvolvem e dão
GSVUPT&UPEBTBTJEFJBTTÍPWÈMJEBT EFTEFRVFUSBHBN aporte
ËTPSHBOJ[BÎÜFT&IÈJEFJBTUÍPTJNQMFTDPNPFTUB
A G2 Technology Group é uma empresa de consultadoria TI, que
trabalha com negócios de pequena e média dimensão. A sua
DSJBUJWJEBEFMFWBPTBEJ[FSRVFB*EFB1BJOUFTUÈFNUPEPPMBEP
e está… num quadro, numa parede, num espaço livre; de facto,
esta ideia nasceu quando alguém estava a escrever, exatamente
na mesa de trabalho que estava a utilizar. Criaram então qua
dros onde se pode escrever tudo, que podem ser colocados onde
bem se entender. Podem ser deslocados, redecorados, redimen
TJPOBOEPPFTQBÎP²RVFOFTUFTQBJOÏJTQPEFFTDSFWFSTFUVEP 
desde ideias, a agenda, desenhar um grande smile, comunicar
DPNBFRVJQBFVNTFNOÞNFSPEFPVUSBTTJUVBÎÜFT
/ÍPQBTTBSJBEFVNRVBESPPVQBJOFMFNCSBODPPOEFTFQPEF
escrever e apagar e ser lido por todos se não fosse essa carate
rística camaleónica de alterar rapidamente a disposição esté
tica e visual do espaço de trabalho. Criaram assim o ambiente
confortável, apelativo, inspirador para os seus colaboradores.
$IBNBNMIFiBSUFGVODJPOBMw0TFOHFOIFJSPTFPT designers
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desenvolvem estes espaços de trabalho através de fotografias
que transformam até atingirem a maior dimensão possível e
colocam a ideia na parede.
/PGVOEP BDBCBQPSTFSVNBQBSFEFNVMUJGVODJPOBMFOÍPUBOUP
um painel. O material é aplicado na parede, depois de rigoro
samente medido e desenhado, em função das fotografias que
os engenheiros e designersUSBUBSBN EFQPJTEFQSÏWJTVBMJ[B
rem a arte final. A aplicação do material, que mais tarde será
transformado em painéis brancos espalhados pela parede e de
formas diversas, é feita através de um rolo, como se a parede
estivesse a ser pintada.
&TUBJEFJBDSJBUJWBOÍPÏ GPSÎPTBNFOUF VNBJEFJBDPNSFTVMUB
dos anárquicos.
1PEFFTDSFWFSTFFEFTFOIBSTFUVEPBRVJMPRVFTFFOUFOEFS 
NBT RVFN VUJMJ[B FTUFT FTQBÎPT EF USBCBMIP QPEF GB[ÐMP EF
uma forma ordenada e pragmática.
6NQBJOFMQBSBBTSFVOJÜFTEBFRVJQB DPNPTPCKFUJWPTEFGJ
nidos; ao lado, na mesma parede, outro painel com a quote of
the day, os pensamentos do dia, curiosidades, ironias, frases
inspiradoras. Mais acima, na mesma parede, outro espaço em
branco para comunicação entre os elementos que estão envol
vidos em determinado projeto.
&TUBÏ TFHVSBNFOUF VNBGPSNBJOPWBEPSBEFQSPNPWFSBDP
MBCPSBÎÍPOVNFTQBÎPEFUSBCBMIP TJNQMFTFFGJDB[)PMBOEB 
4VÓÎB "MFNBOIBF'SBOÎBKÈTFHVJSBNFTUFNPEFMP
Mas não é apenas a tecnologia que está a alterar a forma como
se aprende, a forma de ensinar, sozinha, sem estar integrada,
OÍPDPOTFHVFQPUFODJBSTFFTFSBEFRVBEBFFGJDB[NFOUFVUJ
lizada. Quem um dia visite uma sala de aulas como a que foi
descrita ficará com a impressão que está numa nave espacial
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futurista, onde se ensina e aprende com recurso a múltiplas
plataformas e espaços.
#PC4OJHHVNTBCFRVF quantos mais especialistas deste tipo
de espaço e de tecnologia nós cá tivermos, a simbiose com os
professores torna-se mais intensa, mostrando-lhes que, com
o mesmo custo, podem realizar diversas operações. São as
mesmas salas de aulas mas com um set completamente diferente, com equipamento diferenteoDPODMVJ
4FVNBTBMBEFBVMBÏVNFTQBÎPEFUSBCBMIPQBSUJMIBEP FO
tão este ambiente incorpora a filosofia básica do coworking.
6NEPTHSBOEFTEFTBGJPTRVFBTPDJFEBEFBUVBMNFOUFFOGSFOUB
Ï EFTDPCSJS DPNP BOVMBS BT EJTDSFQÉODJBT FOUSF P TJTUFNB EF
educação tradicional e as necessidades reais das novas ge
rações no mercado de trabalho. Como forma de resolver este
problema, as universidades estão a apostar no modelo de co
working e já descobriram os seus benefícios, sendo que estes
espaços atraem cada vez mais estudantes e, provavelmente,
UPSOBSTFÍPOVNEPTQSJODJQBJTMPDBJTQBSBGPSNBÎÍPEPTGV
turos empreendedores.
Interessadas no sucesso dos seus estudantes e no reforço do
envolvimento com os mesmos após o curso, as universidades
criam os seus próprios espaços de coworking ou, em alterna
tiva, estabelecem parcerias com operadores de coworking já
estabelecidos no mercado.
O mundo académico já percebeu que as comunidades de co
working representam uma nova fonte de conhecimento e de
JOPWBÎÍP DPOTUJUVJOEPNBJTWBMJBTQBSBPTFTUVEBOUFT OBNF
dida em que os enquadra facilmente no contexto real de traba
MIP DPMPDBOEPPTFNDPOUBDUPDPNEJGFSFOUFTQSPGJTTJPOBJTEF
várias áreas de atividade.

195

tttttt OUT OF THE OFFICE

5SBUBTF EF VN OPWP QBSB
digma: um “terceiro espaço”,
entre a escola e a habitação:
espaços de coworking para es
tudantes.
&TUF GFOØNFOP GB[ QBSUF EP
nosso quotidiano, basta olhar
em redor e observar o número
de estudantes que trabalham
em cafés, livrarias ou biblio
tecas, e em outros “terceiros
espaços”, desde que tenham
VNBMJHBÎÍPËJOUFSOFU
0 FYFNQMP WFN EF %SFTEFO 
"MFNBOIB"4-6# BCJCMJPUF
DBEB6OJWFSTJEBEF5ÏDOJDBEF
%SFTEFO  WJV BVNFOUBS TJHOJ
ficativamente a sua ocupação
nos últimos anos.
Confrontada com a falta de se
DSFUÈSJBTGBDFËQSPDVSB B4-6#
estabeleceu uma parceria com
P/FPOXPSY VNFTQBÎPEF co
working localizado nas proximi
dades do campus, e que oferece
a possibilidade de, a cada 3 me
ses, 15 estudantes trabalharem
a partir daquele local, acedendo
gratuitamente a um conjunto de
SFDVSTPT  OPNFBEBNFOUF Ë CJ
blioteca digital.

196

tttttt OUT OF THE OFFICE

Os benefícios que um espaço organizado de coworking tem
para os estudantes são inquestionáveis. Aqui, as vantagens
QSFOEFNTFDPNBBMUFSOBUJWBËTÈSFBTNBJTiQPWPBEBTw DPNP
cafés ou livrarias, com a aptidão para trabalhar períodos de
tempo mais longos, trocar experiências, aumentar a rede de
contactos e obter formação em diversas áreas sobre gestão e
empreendedorismo. As experiências em contexto de trabalho
numa comunidade de especialistas é outra das vantagens, bem
como a colocação em prática dos conceitos teóricos adquiridos
nas salas de aula.
É com relativa facilidade que os alunos podem conduzir os seus
QSPKFUPTOVNBNCJFOUFEFUSBCBMIPNPUJWBOUF&UBNCÏNOÍP
ÏEJGÓDJMQFSDFCFSRVFPBDFTTPËTPQPSUVOJEBEFTQSPGJTTJPOBJT
são algo que, naturalmente, vai beneficiar o percurso final do
aluno, antes de entrar no verdadeiro mercado de trabalho.
&TUFT CFOFGÓDJPT TVHFSFN RVF B JOPWBÎÍP F B DSJBUJWJEBEF HF
radas nestas comunidades têm o seu lugar nas universidades
e, por isso, não é estranho o facto de as taxas de ocupação das
bibliotecas estarem a aumentar de ano para ano.
Algumas universidades já criaram os seus próprios espaços de
coworkingQBSBPTTFVTFTUVEBOUFT DPNPÏPDBTPEP) EB
6OJWFSTJEBEFEF/PWB$BSPMJOB &6" FEP,PTJMBC EB6OJWFS
TJEBEFEF4JFHFO "MFNBOIB RVFUFNDPNPTMPHBOicoworking
GPS4UVEFOUTw5SBUBTFEFFTQBÎPTRVFTÍPVUJMJ[BEPTQBSBEF
senvolver projetos de empreendedorismo, promover a intera
ção entre os estudantes e levar a cabo programas de recruta
NFOUPQBSBFNQSFTBTFYUFSJPSFTËT6OJWFSTJEBEFT.BJTEPRVF
incubadoras de empresas, são espaços de trabalho, onde os
estudantes começam a ter contacto com o mundo do trabalho e
a desenvolver projetos e ideias.
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Também os professores procuram cada vez mais espaços de
trabalho com estas características. Muitos aderem ao coworking
para realizar workshopsOPÉNCJUPEFDVSTPTRVFFTUFTFTQBÎPT
oferecem os alunos que ali estudam. É o caso do Reno Collecti
WF4QBDF &6"  RVFEFTFOWPMWFVVNBQBSDFSJBDPNB3FZOPMET
4DIPPMPG+PVSOBMJTN&NFOUSFWJTUBËSFWJTUB%FTLNBH, o reitor
EFTUBVOJWFSTJEBEFEP/FWBEBBTTVNJVRVFiUJOIBFTQFSBOÎBRVF
BEJOÉNJDBEFDPMBCPSBÎÍPDPNP 3FOP$PMMFDUJWF4QBDF refor
çasse o espírito de inovação e de empreendedorismo daquela
escola de jornalismo”.
Outro exemplo interessante é a colaboração entre o espaço de
coworkingOUJ-FFE}T4QBDF 3FJOP6OJEP F-FFET.FUSPQPMJUBO
6OJWFSTJUZ RVFEFTFOWPMWFNQSPHSBNBTJOUFOTJWPTEFGPSNBÎÍP
em tecnologia digital durante três meses, ao fim dos quais os
estudantes poderão integrar a comunidade de coworking com
condições especiais, caso pretendam desenvolver algum proje
UPEFÉNCJUPQSPGJTTJPOBM0FOWPMWJNFOUPEPTQSPGFTTPSFTTVSHF
nesta fase, na medida em que os alunos são acompanhados por
um mentor, que os auxilia e orienta na aplicação prática dos seus
projetos. Os estudantes são encorajados a participar nos eventos
promovidos pelo espaço de coworking, a partilhar as suas ideias
e a criar a sua própria rede de contactos.
A cooperação entre as universidades e os espaços de coworking
faz todo o sentido porque, na realidade, ambos perseguem ob
jetivos comuns: partilha de conhecimento, colaboração, inova
ção e espírito empreendedor.
)È JODMVJWBNFOUF DPSSFOUFTNBJTSBEJDBJTRVFBDSFEJUBNRVF 
ËNFEJEBRVFPDPOIFDJNFOUPFTUÈEJTQPOÓWFMOPNVOEPonline
e os espaços de coworking se assumem com agentes de difu
são desse conhecimento, algumas universidades podem desa
parecer, em detrimento do “mentoring”.
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O Geekdom, um espaço de coworking TFEJBEP FN 4BO "OUP
OJP 5FYBT &6" DSJPVVNQSPHSBNBFEVDBDJPOBM P4QBSL&E 
mal abriu portas e rapidamente excedeu as suas expetativas.
Os seus responsáveis viram cerca de mil e quinhentos jovens
envolvidos em trinta Weekend Campus, os quais são geridos
pela comunidade de coworkers/PBOPTFHVJOUF BTJOTDSJÎÜFT
tinham ultrapassado as cinco mil.
O Geekdom trabalha com as escolas, ensinando matérias como
web design, programação, robótica e empreendedorismo.
/BWFSEBEF BTVOJWFSTJEBEFTQBTTBSBNBUFSFNTFVSFEPSVN
novo tipo de campus, povoados por “empresas de conhecimen
to”, focadas na tecnologia, na gestão e no design.
0#FUBNPSF FN#BMUJNPSF &6" ÏVNPVUSPFYFNQMPEFVN
campus de empreendedores tecnológicos. O seu propósito é
claro: revigorar o ecossistema de Baltimore, através da forma
ção em áreas como a programação informática, finanças, direi
to e design, envolvendo membros da comunidade de coworking,
empregadores, colaboradores e empresas e estudantes. Beta
more oferece, assim, um programa de mentoringBCFSUPËDP
munidade e já pensa na certificação dos seus cursos.
Poderão os espaços de coworking alguma vez substituir as uni
WFSTJEBEFT  6NB DPJTB Ï DFSUB VNB WF[ NBJT  PT FTQBÎPT EF
coworking mudaram a maneira como se trabalha. Mas muda
SBN NBJT o NVEBSBN  TPCSFUVEP DSJBOEP VNB OPWB GPSNB EF
aprender!

200

tttttt OUT OF THE OFFICE

4."--*4#&"65*'6-

4FQFEJSNPTBPMFJUPSQBSBJNBHJOBSVNBBHÐODJBEFQVCMJDJEB
de, imaginará com certeza um edifício grande e moderno, bem
localizado, com muita gente lá dentro, salas coloridas e um le
treiro com um nome sonante sobre a porta.
1PJT0&TDSJUØSJPÏQSFDJTBNFOUFPDPOUSÈSJP/ÍPUFNFEJGÓDJP 
não tem muita gente, não tem salas, nem porta, nem letreiro,
OFNTFRVFSoDPOWFOIBNPToVNOPNFTPOBOUF0&TDSJUØSJPÏ
a antítese propositada da típica agência de publicidade. Talvez
por isso não se assuma como agência de publicidade e prefira
EFTJHOBSTFVNBiBHÐODJBEFQPTTJCJMJEBEFTw"UPUBMBVTÐODJB
EFDPOWFOÎÜFTEJGJDVMUBOBUVSBMNFOUFVNBEFGJOJÎÍPDMBSBE0
&TDSJUØSJP 1BSB JNBHJOBSNPT P EJB B EJB EFTUB BHÐODJB  UFSF
NPTRVFJNBHJOBSVNHSVQP WBSJÈWFM EFQFTTPBT SFVOJEBTEV
SBOUFVNQFSÓPEPEFUFNQP WBSJÈWFM OVNMPDBM RVFWBSJB B
QFOTBSFEJTDVUJSTPCSFVNBNBSDBPVQSPEVUP PVWÈSJPT 4ÍP
FTUBTBTWBSJÈWFJTE0&TDSJUØSJPFJNQPSUBBDSFTDFOUBSRVFTÍP
definidas em função de cada projeto e cliente.
'VOEBEPQPS/VOP+FSØOJNPF5JBHP$BOBT.FOEFT EPJTQPSUV
HVFTFT 0&TDSJUØSJPÏVNBJEFJBRVFSFTVMUBEFVNDPOKVOUPEF
convicções e de conclusões a que os seus fundadores chega
ram após um percurso profissional de dezasseis anos na área
da comunicação de marcas.
/VOP+FSØOJNPÏVNEPTDSJBUJWPTNBJTQSFNJBEPTFN1PSUV
HBM+ÈGPJKPSOBMJTUB SFEBUPSOB0HJMWZ.BUIFS OB1VCMJDJT
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/VOP+FSØOJNPF5JBHP$BOBT.FOEFT
1BSUOFSTE0&TDSJUØSJP

© Patrício Miguel

FEJSFUPSDSJBUJWPEB##%0FEPHSVQP"UJWJTN'PJMÈRVFDP
OIFDFV5JBHP$BOBT.FOEFT RVFGF[BTVBDBSSFJSBOB-JOUBT 
OB&YQPFOB#SBOEJB BOUFTEFGVOEBSB"DUJPO"UJWJTN B
primeira agência de ativação de marca em Portugal.
Apaixonados pela área que elegeram para trabalhar e pelo
EFTBGJP QFSNBOFOUF RVF FMB SFQSFTFOUB  5JBHP F /VOP GPSBN
constatando ao longo dos anos a rapidez com que algumas das
grandes agências de publicidade se tornaram obsoletas e in
DBQB[FTEFMJEBSEFGPSNBFGJDB[oFFGJDJFOUFoDPNBTFYJHÐO
cias de um mundo em constante transformação. A internet, as
novas tecnologias e as redes sociais aceleraram exponencial
mente a forma como nos relacionamos uns com os outros, com

202

tttttt OUT OF THE OFFICE

BJOGPSNBÎÍP DPNBTNBSDBT DPNPNVOEP6NBNVEBOÎBEF
ritmo que parece ter deixado algumas agências de publicidade
para trás.
Quando o que tens é um martelo, todos os problemas te pare
cem pregos. É esta a frase que repetem com frequência, por
considerarem que ilustra na perfeição o dilema de algumas es
truturas empresariais tradicionalmente preparadas para desa
fios bem diferentes daqueles que se colocam nos dias de hoje.
/PFOUBOUP ÏQPSNPUJWPTEJTUJOUPTRVFP/VOPFP5JBHPTFEFT
QFEFNEB"UJWJTNFNF SFTQFUJWBNFOUF0/VOPTBJ
por razões profissionais, o Tiago por razões pessoais, mas am
bos se oferecem alguns meses de descanso e reflexão antes de
começarem a desenvolver em conjunto um conceito de agência
sem estrutura pesada, sem vícios e sem compromissos que não
o de encontrar a melhor solução criativa para cada projeto.
Passadas muitas conversas sobre o tema, conseguem final
mente sintetizar a sua ambição comum no mantra que viria a
EFGJOJSBQFSTPOBMJEBEFE0&TDSJUØSJPiNFOPTNBTNFMIPSw
²FN4FUFNCSPEFEPJTNJMFPO[FRVFPQSPKFUPHBOIBGPSNB
HSBÎBTBVNDPOWJUFEB$PDB$PMB 1PSUVHBM 0EFTBGJPMBOÎBEP
QBTTBWBQPSSFQFOTBSPTQBUSPDÓOJPTBPTDMVCFTEFGVUFCPM4-
#FOGJDBF'$1PSUP4VSHJBBTTJNBQSJNFJSBPQPSUVOJEBEFQBSB
0&TDSJUØSJPDPMPDBSFNQSÈUJDBVNOPWPNÏUPEPEFUSBCBMIP
%FQPJTEFTFSFGPSÎBSDPNPT skills e talento necessários para
SFTQPOEFSEBNFMIPSGPSNBBPEFTBGJP RVFSFTVMUPV FOUSFPV
tros, num convite a Paulo Martins, designerEJSFUPSEFBSUF fre
elancer residente em Amesterdão, onde trabalha marcas como
B/JLF "EJEBT .JOJPV#FOFUUPO FSFTQPOTÈWFMQFMPdesign que
NBJTUBSEFDPORVJTUPVQBSB0&TDSJUØSJPPTFVQSJNFJSP-FÍPFN
$BOOFT BFRVJQBGF[EPDBNBSPUFFNQSFTBSJBMEB$PDB$PMBOP
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&TUÈEJPEB-V[ FN-JTCPB PTFVMPDBMEFUSBCBMIP RVFVUJMJ[PV
diariamente durante um mês, até ao dia da apresentação da pro
posta. Munidos de papéis e canetas, computadores portáteis, in
UFSOFUNØWFMFVNBJNQSFTTPSB UPSOPVTFDBEBWF[NBJTØCWJP
para eles que a única ferramenta de que um profissional de co
municação não pode nunca abdicar é o seu cérebro.
"QBSDFSJBDPNB$PDB$PMBSFWFMPVTFQSPMÓGJDBFEFMBWJSJBNB
resultar trabalhos de sucesso como a “Carteira da Rivalidade”,
Bi$BNBSBUB$PDB$PMBw Pi#BS"CFSUP$PDB$PMBwPVBBÎÍP
i"UÏPOEFWBJB3JWBMJEBEF w WÓEFPTEJTQPOÓWFJTOP:PV5VCF 
O modelo inovador da agência e a criatividade do trabalho que
produzia rapidamente conquistaram a atenção de um mercado
BUFSSPSJ[BEPDPNBDSJTFFDFEP0&TDSJUØSJPTFWJVTPMJDJUBEPQBSB
novos desafios. A sua proposta de valor, assente na dedicação, na
flexibilidade, na mobilidade e na eficiência, despertou a atenção
EFDMJFOUFTDPNPB.JDSPTPGU B(BMQ&OFSHJB B5./ B'JEFMJEBEF
.VOEJBM*NQÏSJP#POBOÎB P.JMMFOJVN#$1 P$&**" B'VOEBÎÍP
'SBODJTDP.BOVFMEPT4BOUPTFB*OGSBNPVSB FOUSFPVUSPT
Movidos mais pelo potencial de cada desafio do que pela dimen
TÍPEBNBSDBFNDBVTB PQSJNFJSPBOPEFBUJWJEBEFEO Escritório ficou marcado pela diversidade dos projetos que desenvolveu
FBKVEPVBEFTFOWPMWFSEBDSJBÎÍPEFNBSDBTËDSJBÎÍPEFDBN
panhas multimedia, passando pela conceção de um show room,
pelo reposicionamento estratégico de uma cidade e pela promo
ção de uma grande conferência sobre o futuro do país.
Consoante o caso, a agência trabalhava num atelierFN7JMBNPV
ra, no Algarve, para recolher testemunhos locais, numa fábrica na
Maia, junto ao Porto, para conhecer os processos industriais, num
QPTUPEFDPNCVTUÓWFMQBSBJEFOUJGJDBSEJOÉNJDBTEFDPOTVNP OVN
edifício em construção para compreender melhor sua a envolvên
cia ou numa esplanada qualquer porque estava bom tempo.
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Mas talvez o lado mais interessante do modelo de funcionamento
E0&TDSJUØSJPTFKBBBCTPMVUBOFDFTTJEBEFRVFUFNEFFTUBCFMF
DFSQBSDFSJBT4FNFMBT 0&TDSJUØSJPOÍPQBTTBSJBEFVNBCPB
ideia. É graças a uma rede de criativos, designers, diretores de
arte, redatores, ilustradores, programadores, arquitetos, produ
tores, realizadores e gestores de projeto escolhidos a dedo que o
DPODFJUPGVODJPOB6NBSFEFRVF BPDPOUSÈSJPEPRVFTFQPEFSJB
prever, não exclui estúdios, ateliers e outras agências criativas.
" JNQPSUÉODJB EFTUBT QBSDFSJBT QBSB 0 &TDSJUØSJP GJDB  BMJÈT 
bem clara no maior dos projetos que a agência tem hoje em
mãos: um produto para uma das maiores redes de telecomuni
cações, orientado para o segmento jovem.
%FTBGJBEB B JOUFHSBS VN DPODVSTP FOUSF WÈSJBT BHÐODJBT EP
mercado para a criação e comunicação desta nova marca, a
SFDÏNDSJBEBBHÐODJBJNFEJBUBNFOUFSFDPOIFDFVUSBUBSTFEF
um projeto para o qual não estaria talhada.
Por duas razões: primeiro, porque a dimensão do desafio im
plicaria a formação de uma equipa multidisciplinar permanen
te que abrangesse todas as necessidades de comunicação da
NBSDB PRVF0&TDSJUØSJPOÍPQSFUFOEJB TFHVOEP QPSTFUSBUBS
de um concurso que tipicamente requer um enorme dispêndio
EFUFNQPFSFDVSTPT PRVF0&TDSJUØSJPOÍPQPTTVJB 
/ÍP IBWJB QPSUBOUP NVJUP B GB[FS  SFTUBWBMIFT B EFTJTUÐODJB
ou... a parceria. Foi o que fizeram com uma das mais concei
tuadas agências digitais a operar em Portugal. O concurso foi
HBOIP BNBSDBMBOÎBEBDPNTVDFTTPFIPKF0&TDSJUØSJPBKVEB
a coordenar uma vasta equipa responsável pela marca, sediada
nos escritórios deste parceiro.
²QPSFTUBTFQPSPVUSBTRVFEJ[FSRVF0&TDSJUØSJPÏDPNQPTUP
QPSEVBTQFTTPBTÏGBMUBSËWFSEBEF4ÍPEVBT TÍPUSÐT TÍPEF[
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ou vinte, consoante o desafio exigir, podendo as suas compe
tências passar pela publicidade, pelo branding, pela ativação
digital, organização de eventos, etc.
4FHVOEP/VOPF5JBHP ÏDFEPQBSBGB[FSVNCBMBOÎP NBTOÍP
será cedo para reconhecer o sucesso do arranque, uma vez
que, no ano inicial, arrecadaram o título de Personalidades do
"OPBUSJCVÓEPQFMBSFWJTUB.FJPT1VCMJDJEBEF UFOEP0&TDSJ
UØSJPTJEPDPOTJEFSBEP.FMIPS/PWB"HÐODJBEP"OP0QSÏNJP
RVFNBJTPTPSHVMIBÏ OPFOUBOUP P-FÍPEF#SPO[FHBOIPOP
'FTUJWBMEF$BOOFT PDBNQFPOBUPEPNVOEPEBDPNVOJDBÎÍP 
com a identidade do Canal 180, uma espécie de alma gémea
E0 &TDSJUØSJP OP NFJP UFMFWJTJWP VN QSPKFUP QFRVFOP  NBT
inspirador, inovador e muito ambicioso. Concluindo: mais uma
prova de que uma coisa é dimensão, outra é ambição.
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&0'65630

$BUIFSJOF(BMM JOWFTUJHBEPSBJOUFSOBDJPOBMEB4UFFMDBTF SFGFSF
que “as profundas mudanças sociais que vivemos atualmente
irão ter consequências significativas nos ambientes de trabalho
EP GVUVSP )PKF  PT USBCBMIBEPSFT TÍP NPWJEPT QFMB JOEFQFO
dência, criatividade, formação contínua e controlo da integra
ÎÍPUSBCBMIPWJEBw
0TQSPGJTTJPOBJTEPTÏDVMP99*UFOEFNBEPNJOBSBTSFEFTTPDJBJT
e profissionais por forma a promover e partilhar as suas expe
riências. Têm o controlo das plataformas que apoiam uma pre
sença combinada de interações virtuais e presenciais ao mesmo
tempo. O local onde o trabalho é realizado interessa cada vez
menos, dado que a tecnologia evoluiu no fornecimento das plata
formas no domínio da colaboração remota e da interação.
1PSTVBWF[ .JHVFM-PV[FJSP SFTQPOTÈWFMQFMBÈSFBEF$PMBCP
ração da Cisco Portugal, defende que “o espaço de trabalho no
escritório deve ser atrativo para os colaboradores, assim como
funcional sob o ponto de vista da flexibilidade”. Para este espe
DJBMJTUB EFWFSÍPDPNQMFNFOUBSTFPT open spaces com áreas
mais reservadas onde os colaboradores possam usufruir de
privacidade e relaxar.
/ÍPIÈEÞWJEBTEFRVFPGVUVSPÏIPKFBUFDOPMPHJBFORVBESB
TF OFTUB SFBMJEBEF EF VNB GPSNB OBUVSBM  QFSNJUJOEP BP DP
laborador trabalhar sem limitações tecnológicas, independen
temente da zona do escritório que está a utilizar. Aliás, o seu
“escritório” é o mundo.
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i/P OPWP NFSDBEP HMPCBM  PT FTQBÎPT GÓTJDPT EF USBCBMIP FT
tão em constante mudança. Como resultado, as culturas estão
a colidir e os líderes de negócios, profissionais do ramo imo
biliário, arquitetos e designers, precisam de pensar de forma
diferente sobre como conceber ambientes de trabalho cultural
NFOUFBKVTUBEPTw EFGFOEF$BUIFSJOF(BMM&ORVBOUPOÍPFYJT
te um padrão universal sobre boas práticas neste domínio, a
4UFFMDBTF  FNQSFTB MÓEFS NVOEJBM OP EPNÓOJP EB PSHBOJ[BÎÍP
de espaços de trabalho, considera que as empresas deverão
adotar os seguintes requisitos:
- Conhecer bem a cultura local antes de instalar um espaço de
trabalho num outro país.)PKFFNEJB USBCBMIBSQBSBVNBNVM
UJOBDJPOBMOÍPÏNVJUPEJGFSFOUFEPRVFUSBCBMIBSOBT/BÎÜFT
6OJEBToSFRVFSEJQMPNBDJB UBUPFTFOTJCJMJEBEF CFNDPNPOP
vos modelos de dependência organizacional e interação. As ati
UVEFTGBDFËDVMUVSBEBFNQSFTBTÍPGPSUFNFOUFJOGMVFODJBEBT
QPSWBMPSFTFOPSNBTDVMUVSBJT%FWFSÈFODPOUSBSTFPFRVJMÓ
brio certo entre o local e o global, alavancando as diferenças
MPDBJTFBMJOIBOEPBTDPNBJEFOUJEBEFEBPSHBOJ[BÎÍP
- Investir sempre no local de trabalho para atingir as metas
no contexto cultural. Os espaços de trabalho deverão fazer so
bressair o melhor de cada colaborador, reconciliando as dife
renças culturais e realçando o valor de cada pessoa como uma
fonte de energia que contribui para o sucesso de um todo, sem
nunca perder de vista aspetos estratégicos da organização, di
SJHJOEPTFËTUFOEÐODJBTFNDVSTPFFNFSHFOUFT
- Apostar em espaços de trabalho que valorizem a colaboração onde quer que se esteja. Construir uma comunidade e criar
uma energia própria de confiança entre os profissionais são
JEFJBTDIBWFQBSBVNDMJNBEFDPMBCPSBÎÍP TFOEPRVFBGPSNB
como está concebido o local de trabalho assume um papel cada
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vez mais crítico. A crescente necessidade e desejo das pessoas
EFFTUBSFNDPOFDUBEBToGÓTJDBFWJSUVBMNFOUFoFYJHFNMPDBJT
de trabalho que proporcionem esta interação e colaboração.
- Utilizar o design thinking para encontrar soluções para necessidades globais e locais. 4FNQSF RVF TVSHF VN QSPCMFNB
complexo, o processo de design thinking provou ser uma ferra
menta eficaz para promover o pensamento criativo. Permite ver
um problema de forma global, através de uma lente de micros
cópio que escrutina as peças e uma lente telescópica que vê os
padrões e o panorama geral. Ao desconstruir e reconstruir os
componentes chave de um qualquer desafio, podem surgir no
vas perceções sobre as problemáticas em estudo, conseguin
EPTF QÙS FN QSÈUJDB TPMVÎÜFT OVNB EFUFSNJOBEB SFBMJEBEF
local a partir de uma discussão global.
- Permitir manifestações culturais e de marcas no local de
trabalho.&ORVBOUPBDPODFÎÍPEPMPDBMEFUSBCBMIPÏVNBGFS
ramenta importante para estabelecer uma marca corporativa
em qualquer sítio, um determinado nível de adaptação e custo
NJ[BÎÍPUBNCÏNÏFTTFODJBM%FNPOTUSBSSFTQFJUPQFMPFTQB
ço de cada um e permitir que as pessoas manifestem as suas
FNPÎÜFT F QSFGFSÐODJBT Ï VNB NBJTWBMJB JODPOUPSOÈWFM QBSB
BTPSHBOJ[BÎÜFTEPTÏDVMP99*
&TUBOPWBBCPSEBHFNBPUSBCBMIP ËWJEBFËJOPWBÎÍPOFDFTTJUB
de novos tipos de espaços e esta mudança é cada vez mais vi
sível. O ambiente de trabalho, até aqui largamente contido em
FEJGÓDJPTDPSQPSBUJWPT DPNFÎPVBFTUFOEFSTF0USBCBMIPFOUSB
no espaço público, nos chamados “terceiros locais”, nas casas
das pessoas, levando a novas questões sobre as fronteiras en
tre a vida pública e privada, tempo de trabalho e tempo livre, o
confronto de culturas, práticas, aspirações... e mais: estamos
interessados em compreender estas forças emergentes que
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criam um novo paradigma dos espaços de trabalho: escritório
individual, campus, casa, cidade, “nuvem”...
Atualmente, a vista a partir do “escritório” de um trabalhador
QPEFNVEBSDJODPPVNBJTWF[FTQPSEJB ËNFEJEBRVFFMFTF
move de casa para o trabalho, para o café, livraria, aeroporto ou
um espaço de coworking. Os trabalhadores são altamente mó
veis, mas a transição entre os espaços e a informação que é ne
cessária aceder nesses mesmos espaços, nem sempre é fácil.
As notas de QPTUJU no frigorífico sobre o jogo de futebol do
filho, o calendário que está no telemóvel e a apresentação que
tem de ser partilhada com os seus colegas na Índia está no
portátil. Cada mudança de espaço é um malabarismo de in
formações.
/PFTDSJUØSJPEPGVUVSP BJEFJBEFiJSQBSBPUSBCBMIPFTDSJUØ
rio” é obsoleta e a necessidade de transferir informações ra
pidamente entre espaços e dispositivos aumenta dez vezes. O
mesmo profissional “transporta pouco, mas vive muito”. Toda
a informação que é necessária para trabalhar e viver pode ser
transportada na palma da sua mão e em cada local que se está:
sala de estar, aeroporto ou café. Os QPTUJUT do frigorífico irão
aparecer na parede do quarto de hotel. A apresentação pode
ser partilhada com os colegas na Índia enquanto corremos para
o aeroporto e a informação que está na secretária no hotel é a
mesma que está no escritório.
João Paulo Pereira, Presidente da Associação Portuguesa de
1TJDPMPHJBEB4BÞEF0DVQBDJPOBM QBSUJMIBEFTUBWJTÍPPFTDSJ
tório do futuro é definido como um “não espaço, na perspetiva
EFOÍPFTUBSDPOGJOBEPw&MFTFSÈEFDFSUF[BDPOHSVFOUFDPNP
nosso espaço vital, com uma necessidade imensa de se enqua
drar dentro daquilo que são as nossas expetativas de organiza
ção da nossa vida”.
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%FBDPSEPDPNFTUFFTQFDJBMJTUB RVFTFUFNEFCSVÎBEPTPCSF
esta temática, “o escritório do futuro passará por uma perspe
tiva de rentabilização do nosso tempo, e quase em contraciclo
ËRVJMPRVFIPKFGB[FNPT BEBQUBOEPPOPTTPUSBCBMIPËOPTTB
PSHBOJ[BÎÍPEFWJEB&MFGVODJPOBSÈOVNBØUJDBEFBMEFJBHMP
bal, e se existe um espaço que o defina, este funcionará na sua
maioria como o local onde recolhemos as nossas memórias. As
tarefas, essas, serão executadas de forma livre e no contexto
onde nos encontrarmos”.
&TUFSBDJPDÓOJPQFSNJUFOPTDPODMVJSRVFPGVUVSPQPEFSÈQBTTBS
por soluções como a dos escritórios virtuais, e sempre tendo em
consideração a cada vez maior necessidade de nos enquadramos
numa perspetiva de multidisciplinaridade e de desenvolvermos o
nosso trabalho na interdependência de outros.
i&BÓ P coworkingQPEFSÈTFSBTPMVÎÍPwoBENJUF+PÍP1BVMP
Pereira.
&TUFJOWFTUJHBEPSEFGFOEFRVFIBWFSÈVNBQSPGVOEBEJGFSFOÎB 
e cada vez mais marcada, entre escritório e espaço de trabalho.
O primeiro será fundamentalmente o veículo facilitador do con
tacto institucional, aglutinador de informação, porto de abrigo
da certeza organizativa. O segundo funcionará no nosso espa
ço, no nosso tempo, no nosso desejo de estar em algum lugar,
tendo como referência o cumprimento de objetivos e jamais o
presentismo como obrigatoriedade.
Quatro paredes e isolamento físico parecem ser condições que
estão integradas numa profunda necessidade de serem pensa
das, e finalmente colocarmos a tecnologia existente ao nosso
serviço, sabendo que, pelo modelo imaginário que temos, cria
EPTPCPQPOUPEFWJTUBFEVDBDJPOBMTPDJBM UFSFNPTPCSJHBUP
SJBNFOUFRVFPSFNPEFMBS4ÍPEJGFSFOUFTBTSFHSBTEFEJTDJQMJ
na pessoal, de organização de tempo e gestão de espaço.
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O escritório do futuro será fundamentalmente, e tendo em
consideração aquilo que hoje entendemos por “escritório”, a
imensa gama de papéis que vamos assumindo e que estão em
DPOTUBOUFSFBEBQUBÎÍP4FNQSF
É apenas o início de uma viagem longa e fantástica a este
admirável mundo novo.

Este livro não tem fim!
.BOUFOIBTFBUFOUP B ËTOPUJGJDBÎÜFTRVFJSÈSFDFCFSOP
seu smartphone ou tablet sobre novas histórias, vídeos ou
BOJNBÎÜFT% BUSBWÏTEBBQQi0VUPGUIF0GGJDFw
Até breve!

Para mais informações consulte o site
www.outoftheofficebook.com
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"(3"%&$*.&/504
®7JEB&DPOØNJDB QPSUFSBDSFEJUBEPOPOPTTPQSPKFDUP
Aos nossos parceiros, por terem aceite este desafio com entu
siasmo.
Aos profissionais e empresas que nos inspiraram com os seus
casos de sucesso e nos motivaram em cada instante.
A todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, nos apoiaram.
&NFTQFDJBM"MFKBOESP1PDJ×B "OOJ3PPMG "OUØOJP"SBÞKP #SV
no Oleiro e equipa da Pura Imagem, Bruno Rodrigues, Carolina
3FOEFJSP $BUBSJOB4BOUPT $BUIFSJOF(BMM $SJTUJOB$BVUFMB %B
OJFM#BSSBEBT %BOJFM2VJOUBOB &EVBSEP7JFJUBT 'JMJQB$PTUB 'J
MPNFOB#SVOP 'MÈWJB-FJUÍP 'SFEFSJDP3PDIB (FSNBOP&NÓEJP 
+PÍP -VJT EF4PVTB  +PÍP 1BVMP 1FSFJSB  +PSHF .FMP $BSEPTP 
José Alberto de Carvalho, José Pinto, Maria Fernanda Antunes,
.BEBMFOB #PUFMIP  .BSDPT 4BOUPT  .BSHBSJEB #BSSFUP  .JHVFM
$PSSFJB .JHVFM-PV[FJSP .JHVFM1FJYPUPEF4PVTB /VOP+FSØ
OJNP /VOP4JMWB 1BUSÓDJP.JHVFM 1BVMP.BSJB 1FESP"OJDFUP 
1FESP #BSCPTB  1FESP $PVUJOIP  1FESP 3JCFJSP  1FESP 4PVUP 
1SBWFFO (VQUB  3BRVFM 4BOUBOB  3JDBSEP %VSBOE  3JUB 7BSFMB 
3VJ#SÈT'FSOBOEFT 3VJ$BSWBMIP 3VJ-PQFT 5FP.B[BOP 5F
SFTB7FOEFJSJOIP 5JBHP$BOBT.FOEFT 7BTDP.PSFJSBEB4JMWB 
7BTDP4JNÜFT 7BTDP5BCPSEBFFRVJQBEPTFTUÞEJPT"TUSPMÈCJP
Muito obrigado.
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The Star.com4JS3JDIBSE#SBOTPOEJTBHSFFTXJUI:BIPP$&0
.BSJTTB .BZFS A0OF EBZ PGGJDFT XJMM CF B UIJOH PG UIF QBTU 
Março 2013
IUUQXXXUIFTUBSDPNCVTJOFTTTJS@SJDIBSE@CSBOTPO@
EJTBHSFFT@XJUI@ZBIPP@DFP@NBSJTTB@NBZFS@POF@EBZ@PGGJDFT@XJMM@CF@B@
UIJOH@PG@UIF@QBTUIUNM HPCBDL&HEF@@NFNCFS@

Anywhere Working Consortium-FBSOJOHGSPNUIFFYQFSJFODF
of others, Maio 2012
IUUQXXXBOZXIFSFXPSLJOHPSHDBTFTUVEJFT

Fast Company$PXPSLJOH4QBDFT'SPN(3JE5P(SJOE)FMQ
&NQMPZFFT8PSL#FZPOE5IF$VCF 'FWFSFJSP
IUUQXXXGBTUDPNQBOZDPNDPXPSLJOHOFYUTQBDF

Microsoft0VUPGUIF0GGJDF%BZ .BSÎP
IUUQTXXXGBDFCPPLDPNPVUPGPGGJDFEBZ
IUUQXXXNJDSPTPGUQUJNQSFOTB

Jellyweek. )PX UP FYQFSJFODF KFMMZXFFL MPDBMMZ BOE HMPCBMMZ 
Janeiro 2013
IUUQKFMMZXFFLUVNCMSDPNQPTUIPXUPFYQFSJFODFKFMMZXFFL
MPDBMMZBOEHMPCBMMZ

BBC. Anywhere working. Finding the office of the future,
Fevereiro 2012
IUUQXXXCCDDPVLOFXTCVTJOFTT

Workspace Design Magazine. Flexible collaboration, Janeiro
2013
IUUQXPSLTQBDFEFTJHONBHB[JOFDPNGMFYJCMFDPMMBCPSBUJPOTJMJDPO
WBMMFZTJOGMVFODFPOUIFXPSLQMBDF

Monocle./PWFM*EFBT5TVUBZB +VOIP
IUUQXXXNPOPDMFDPNGJMNDVMUVSFOPWFMJEFBTUTVUBZB

218

tttttt OUT OF THE OFFICE

Core 77. 4UFFMDBTFTUVEZDPODMVEFTXFSFTJUUJOHEJGGFSFOUMZBTB
SFTVMUPGNPSFPCKFDUT5JNFGPSBOFXLJOEPGDIBJS .BSÎP
IUUQXXXDPSFDPNCMPHGVSOJUVSF@EFTJHOTUFFMDBTF@TUVEZ@DPODMVEFT@
XFSF@TJUUJOH@EJGGFSFOUMZ@BT@B@SFTVMU@PG@NPSF@PCKFDUT@UJNF@GPS@B@OFX@
LJOE@PG@DIBJS@BTQ

On Office Magazine. 5IF 4DJFODF PG 8PSL &WJEFODF CBTFE
design examined, Outubro 2012
IUUQXXXPOPGGJDFNBHB[JOFDPNGFBUVSFTJUFNUIFTDJFODFPGXPSL
FWJEFODFCBTFEEFTJHOFYBNJOFE

Gensleron.*}WFTFFOUIFGVUVSFBOEJUXPSLT /PWFNCSP
IUUQXXXHFOTMFSPODPNXPSLJWFTFFOUIFGVUVSFBOEJU
XPSLTIUNM HPCBDL&HEF@@NFNCFS@

Fast Company. The future of coworking and why it will give your
business a huge edge, Janeiro 2013
IUUQXXXGBTUDPNQBOZDPNGVUVSFDPXPSLJOHBOEXIZJUXJMM
HJWFZPVSCVTJOFTTIVHFFEHF

Grasshoper Coworking. 6 ways coworking spaces promote
community and collaboration, Janeiro 2013
IUUQHSBTTIPQQFSDPNCMPHXBZTDPXPSLJOHTQBDFTQSPNPUF
DPNNVOJUZBOEDPMMBCPSBUJPO

Mashable.:BIPPFMJNJOBUFT8PSLJOHGSPNIPNFPQUJPO TQBSLT
intense debate on twitter, Fevereiro 2013
IUUQNBTIBCMFDPNZBIPPSFNPUFXPSLFST

Escritórios Inteligentes-Blog Avila Business Centers. O que a
(PPHMFFB4UBSCVDLTUÐNFN$PNVN "CSJM
IUUQFTDSJUPSJPTJOUFMJHFOUFTCMPHTQPUQUPRVFHPPHMFFTUBSCVDLT
UFNFNDPNVNIUNM

A Better Office. Ten myths about office business centres, Junho
2009.
IUUQXXXBCFUUFSPGGJDFDPNPGGJDFTQBDFBEWJDFNZUITBCPVUPGGJDF
CVTJOFTTDFOUFSTQBSU

219

tttttt OUT OF THE OFFICE

Global Workspace Association. The future of workspaces and
UIFNPEFSOFDPOPNZ /PWFNCSP
IUUQXXXHMPCBMXPSLTQBDFPSHCVTJOFTTDFOUFSOFXTCMPHQPTUTUIFGVUVSF
PGXPSLTQBDFTBOEUIFNPEFSOFDPOPNZTPNFIJHIMJHIUTPGUIFHMPCBM
XPSLTQBDFBTTPDJBUJPODPOGFSFODF

Wall Street Journal. Why all the locals are lounging in the hotel
lobby, Abril 2012
IUUQPOMJOFXTKDPNBSUJDMF4#
IUNM NPE84+@IQQ@.*%%-&@7JEFP@5PQ

Officicing Today. Will Regus dominate de mobile workstation
NPWFNFOU "HPTUP
IUUQXXXPGGJDJOHUPEBZDPNXJMMSFHVTEPNJOBUFUIFNPCJMF
XPSLTUBUJPONPWFNFOU

Regus.4/$'MPPLUP3FHVTUPTVQQPSUUIFTIJGUUPGMFYJCMFBOE
mobile working, Outubro 2012
IUUQSFHVTCMPHUVNCMSDPNQPTUTODGMPPLUPSFHVTUP
TVQQPSUUIFTIJGUUP

Briefing Magazine. Allegro lança cowork e repete fashion
garage, Agosto 2012
IUUQXXXCSJFGJOHQUNBSLFUJOHBMFHSPMBODBDPXPSLFSFQFUF
GBTIJPOHBSBHFIUNM

CNN .'JWFFYUSBPSEJOBSZ"JSQPSU-PVOHFT /PWFNCSP
IUUQFEJUJPODOODPNUSBWFMMVYVSJPVTBSQPSUMPVOHFTJOEFYIUNM

Anywhere Working, SEPA. WWF One in Five Challenge, Maio 2012
IUUQXXXBOZXIFSFXPSLJOHPSHTUPSZTFQBXXGPOFJOGJWFDIBMMFOHF

Inc.com. Coworking spaces grow in popularity, Janeiro 2013
IUUQXXXJODDPNBSUJDMFTDPXPSLJOHTQBDFTIUNM

Inc.com.5IF$BTF BOEUIF1MBO GPSUIF7JSUVBM$PNQBOZ "CSJM
IUUQXXXJODDPNNBHB[JOFUIFDBTFBOEUIFQMBOGPSUIF
WJSUVBMDPNQBOZIUNM

220

tttttt OUT OF THE OFFICE

Wiki Coworking.)PNFQBHF %F[FNCSP
IUUQXJLJDPXPSLJOHDPN

Bloomberg. Where the coffee shop meets the cubicle, Fevereiro
2007
IUUQXXXCVTJOFTTXFFLDPNTNBMMCJ[DPOUFOUGFCTC@
htm

TED TALKS.8IZXPSLEPFTOUIBQQFOBUXPSL 0VUVCSP
IUUQZPVUVCF9%L/PQT6T

Deskmag. 8JMM $PXPSLJOH 4QBDFT CF UIF OFX DMBTTSPPNT 
Janeiro 2013
IUUQXXXEFTLNBHDPNFOXJMMDPXPSLJOHTQBDFTCFUIFOFX
DMBTTSPPNTVOJWFSTJUZTDIPPM

Deskmag. The evolution of coworking spaces, Fevereiro 2013
IUUQXXXEFTLNBHDPNFOUIFFWPMVUJPOPGDPXPSLJOHTQBDFTKPWPUP
DPXPSLJOHDIBMMFOHF

Global Workspace Association. The Future of Workspace and
UIF.PEFSO&DPOPNZ%F[FNCSP 
IUUQXXXHMPCBMXPSLTQBDFPSHCVTJOFTTDFOUFSOFXTCMPHQPTUTUIFGVUVSF
PGXPSLTQBDFTBOEUIFNPEFSOFDPOPNZTPNFIJHIMJHIUTPGUIFHMPCBM
XPSLTQBDFBTTPDJBUJPODPOGFSFODF

- RELATÓRIOS
Accenture..PCJMF8FC8BUDI %F[FNCSP
IUUQXXXBDDFOUVSFDPN4JUF$PMMFDUJPO%PDVNFOUT1%'"DDFOUVSF.PCJMF
8FC8BUDI*OUFSOFU6TBHF4VSWFZQEG

Accenture. .PCJMF 8PSL o )BWF ZPV BEBQUFE ZPVS 3FBM 4UBUF
4USBUFHZ +BOFJSP
IUUQXXXBDDFOUVSFDPNVTFOQBHFTJOTJHIUNPCJMFXPSLSFBMFTUBUF
strategy.aspx

221

tttttt OUT OF THE OFFICE

Cisco. $JTDP(MPCBM8PSL:PVS8BZ .BSÎP
IUUQXXXDJTDPDPNXFC15MFBSO@FWFOUTDJTDPVOJGJFEBDDFTT
MJTCPBNBSDITFNJOBSEPDTDJTDPHMPCBMXPSLZPVSXBZTUVEZ
infographic.jpg

Steelcase. Culture Code, Fevereiro 2013
IUUQXXXTUFFMDBTFFVFOSFTPVSDFTSFTFBSDIEPDVNFOUT@O@
DVMUVSF@DPEF@FOQEG

Deskmag.(MPCBM$PXPSLJOH4VSWFZ /PWFNCSP
IUUQXXXTMJEFTIBSFOFUEFTLXBOUFEHMPCBMDPXPSLJOHTVSWFZ
IUUQXXXEFTLNBHDPNFOTUSFTVMUTPGUIFSEHMPCBMDPXPSLJOH
TVSWFZ

Telework Research Network. 5IF4UBUFPG5FMFXPSLJOUIF64 
,BUF-JTUFSBOE5PN)BSOJTI +VOIP
IUUQXXXXPSLTIJGUJOHDPNEPXOMPBETEPXOMPBET5FMFXPSL5SFOET64QEG

- LIVROS
Steelcase. Office Code, Buiding Connections Between Cultures
and Workspace.
%FTJHO 4UFFMDBTF8PSLTQBDF'VUVSFT&VSPQF (FSNBOZ 

Praveen Gupta. *OPWBÎÍP&NQSFTBSJBMOP4ÏD99*
7JEB&DPOØNJDB 1PSUP 

Patricia H. Troy. 'MFY5IF7JSUVBM0GGJDF"EWBOUBHF
#BZ.FEJB *OD 4FWFSOB1BSL 

222

&TUFMJWSPGPJSFBMJ[BEPDPNPBQPJP
das seguintes entidades:

REgISTE-SE E RECEBA INFoRmAçõES SoBRE oS NoSSoS
LANçAmENToS, NoVIDADES E pRomoçõES

nossa livraria on line
on line

on

line
e mail

Sobre os autores:
José Gabriel Quaresma

Carlos Gonçalves

Jornalista, formador em televisão, consultor em
media trainer e empreendedor.

É fundador e diretor-geral do Avila Business
Centers e do Avila Coworking, sediados em Lisboa.

Foi o primeiro classificado em Rádio e o
segundo em Televisão. Fotojornalismo e
imprensa fazem também parte do curriculum.

Em 2010, desenvolve o myOffice app, a primeira
aplicação mundial de escritórios virtuais para
dispositivos móveis.

O primeiro passo no jornalismo de primeira
linha foi dado na rádio TSF, em Lisboa, 1995. Uns
meses depois, mudou-se para a TVI, canal de
televisão líder em Portugal. Voltou ao CENJOR
em 1997, onde foi convidado a dar aulas. Pelo
meio, tirou o Curso de Criação de Personagens
para Ficção e escreveu uma biografia.

Em 2012, é galardoado com um CIO Award, que
veio confirmar o myOffice app como um dos dez
melhores projetos tecnológicos portugueses,
depois de ter ganho o Troféu Call Center em
2011 pela qualidade de serviço de atendimento
na vertente de escritório virtual.

José Alberto de Carvalho, in Prefácio

9 789727 887422

“Para quem gere pessoas e processos de mudança, a organização é a
mensagem: a forma como os trabalhadores estão organizados, como se
distribuem pelo espaço disponível (quando as empresas têm espaços
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