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Modelo de Escritório Virtual do Avila Business Centers replicado no 

Brasil  

 

A Futurizando abriu um espaço de teletrabalho que se situa no Estado do Rio Grande do Sul e 

tem no modelo do Avila Business Centers e na sua aplicação myOffice as grandes referências 

internacionais, afirmando-se como um projeto que reúne todos os argumentos para se tornar 

num sucesso e que pode promover a internacionalização de empresas portuguesas 

 

Lisboa, 25 de Janeiro de 2013 – O Avila Business Centers, empresa de aluguer de espaços de trabalho chave-

na-mão, acaba de revelar o nascimento do Futurizando – um espaço de teletrabalho localizado no Estado do 

Rio Grande do Sul e que tem como enfoque a inovação, a tecnologia e o desenvolvimento sustentável. Este 

novo espaço é, na prática, uma replicação do modelo do Avila Business Centers, representando uma área 

dedicada ao teletrabalho e que se baseia nos avançados conceitos e ofertas de escritório virtual e de co-

working e também faz uso da bem conhecida solução myOffice do Avila Business Centers. Com este projeto, 

as empresas portuguesas têm mais um incentivo para a internacionalização para o Brasil, através de uma 

aposta com custos controlados através de escritórios virtuais e numa região que está a oferecer um pacote 

vantajoso de benefícios fiscais.  

O Futurizando tem como objetivo promover o trabalho à distância em todas as suas formas e aplicações por 

intermédio de uma forte presença e atuação nos cenários tecnológico, político e económico. Este novo 

projeto segue o modelo do Avila Business Centers, tendo ainda procurado inspiração no projeto Torres de 

Teletrabalho em Buenos Aires, na Argentina. Combinados, estes dois espaços são vistos como referências 

em termos de escritórios virtuais e de teletrabalho, e que se tornam também desta forma em potenciais 

parceiros internacionais. 

O espaço agora inaugurado encontra-se na Lagos dos Três Cantos, uma zona considerada como uma 

referência de Cidade Digital no Brasil e que é por isso perfeita para receber este projeto. Localizada no 

Planalto Médio no Estado do Rio Grande do Sul, a Lagoa dos Três Cantos é coberta na sua totalidade por 

uma avançada rede de fibra ótica, de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Banda Larga, e oferece 

total suporte por parte dos maiores operadores de telecomunicações e fornecedores de acesso à Internet – 

quer nos locais que atuam especificamente nesta região, quer nos globais que atuam em todo o vasto 

território brasileiro. O escritório virtual agora apresentado segue ainda a orientação da Associação Nacional 

dos Centros de Negócios e Escritórios Virtuais no Brasil, que tem por objetivo oferecer às empresas e aos 

profissionais liberais uma solução completa e integrada para aumentar a capacidade produtiva, a agilidade e 

a capacidade de lucro dos seus negócios. 
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Cada vez mais, as tendências de negócio futuras sugerem o fortalecimento do conceito de escritório virtual. 

Atualmente, esta solução representa já uma opção não só para diversas empresas, mas também para 

empreendedores e profissionais liberais, tendo ainda a vantagem de possibilitar a criação de uma cultura no 

cenário empresarial. O modelo agora implementado é a forma ideal para promover a exploração do 

mercado brasileiro por empresas de fora do Brasil. Através deste conceito inspirado no Avila Business 

Center, as empresas podem possuir uma morada fiscal no Brasil sem os custos que representaria ter um 

espaço físico, para além de usufruírem de espaços de trabalho e apoio de secretariado à distância.  

De acordo com Edio Schrader, director do Futurizando, “Graças à infraestrutura, à legislação e aos incentivos 

fiscais criados pelo Município da Lagoa dos Três Cantos, e com apoio de várias instituições, a zona oferece as 

condições adequadas para que as empresas possam internacionalizar-se e interiorizar os seus negócios. 

Neste espaço geográfico, o teletrabalhador tem todas as condições para estudar e morar na mesma região, 

não sendo assim necessário enfrentar várias horas de caminho e congestionamento no trânsito, o que 

contribui de forma decisiva para o aumento da qualidade de vida, para a diminuição do absentismo e para 

uma melhor qualidade no serviço prestado”. 

Para a concretização deste projeto, foi decisivo o auxílio da equipa do Avila Business Centers. «O Avila 

Business Center é uma referência internacional e que poderá tornar-se num caso de sucesso no Brasil, 

nomeadamente pela utilização do myOffice, e permitindo uma interação entre o Centro de Negócios e o 

cliente, com a qualidade de serviços disponíveis em tempo real», refere Edio Schrader. «O planeamento do 

Futurizando refere-se também à visão estratégica do Avila Business Centers, com ênfase na inovação e no 

desenvolvimento sustentável, na tecnologia e na segurança da informação e comunicação, um modelo sem 

dúvida alguma que aponta para o Escritório do Futuro», adianta Luis Carlos Zancanella Jr., sócio do Projecto. 

«É com enorme orgulho que vejo o modelo do Avila Business Centrers expandir-se para fora de portas, 

concretizando-se num projeto em que muito acreditamos e para o qual demos naturalmente o nosso melhor 

contributo», afirma Carlos Gonçalves, CEO do Avila Business Centers. Esta ajuda do Avila concretizou-se no 

«apoio à instalação do Centro de Negócios em Lagoa dos Três Cantos – a Cidade Digital Brasileira por 

excelência, com uma estrutura 100 por cento de fibra ótica para os pontos de acesso do Governo, das 

empresas e dos lares e com a expectativa de se tornar na futura Capital Nacional do Teletrabalho no Brasil –, 

bem como na parceria estratégica com o Centro de Convergência e Difusão do Conhecimento 

(CCDC)/Escritório Virtual para a utilização da plataforma myOffice e promoção, organização de conferências, 

workshops, cobertura de eventos, entre outros temas», explica o responsável. “Esta aposta é também um 

importante passo para ajudar as empresas nacionais na internacionalização para o Brasil, pois representa um 

risco bastante inferior do que se fossem fazer a aposta num escritório físico”, rematou.   

Lançado em 2010, o myOffice é a primeira aplicação mundial de Escritório Virtual orientada exclusivamente 

para PC/Mac, iPad e smartphones iPhone e Android. O myOffice permite aos profissionais e empresas que 

têm um escritório virtual obter notificações em tempo real sobre contactos telefónicos recebidos, chegada 
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de correspondência e fax. Na prática, as empresas passam a ter acesso ao escritório, não só no PC/Mac/iPad, 

mas também no telemóvel, onde quer que estejam. 

 

Sobre o Avila Business Centers 

Fundado em 2004, o Avila Business Centers além de alugar espaços de trabalho chave-na-mão para 

empresas (escritórios e espaços de coworking), é líder no negócio dos escritórios virtuais, onde apresenta 

soluções com preços entre os 50 e os 80 euros por mês.  Dispõe de vários serviços associados, entre os quais 

o apoio jurídico e financeiro, o atendimento telefónico personalizado e o acesso às potencialidades de 

gestão remota da app myOffice para dispositivos mobile: Android, iPhone e iPad – a primeira aplicação 

mundial de escritórios virtuais para dispositivos móveis. Atualmente conta com mais de 400 clientes 

nacionais e internacionais e é membro e representante em Portugal da maior rede de centros de negócios 

do Mundo, a eOffice International Network, com mais de 300 localizações e gerida a partir do Reino Unido. 

O Avila Business Centers tem as suas instalações em Lisboa, na Avenida da República e Avenida João 

Crisóstomo. Foi galardoado com dois prémios: o troféu Call Center 2011 e o IDC CIO Awards 2012, que 

reconheceu a app myOffice como um dos dez melhores projectos tecnológicos portugueses. Recebeu ainda 

uma Menção Honrosa no âmbito dos Prémios Empreender 2012, foi finalista do Prémio SIL do Imobiliário 

2012, no âmbito do São Imobiliário de Lisboa, e foi 5º classificado no concurso “World´s Coolest Offices 

2012” promovido pela revista americana Inc. Para mais informação visite www.avilabusinesscenter.com 
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