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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa trata de um aspecto extremamente relevante em relação 

ao futuro imediato do mercado de trabalho em consequência ao novo sistema que 

floresceu, onde novos e antigos profissionais do mercado estão se adequando. São 

empreendedores de todas as esferas, de micro a grandes empresas, profissionais 

de todas as áreas que terão a facilidade do modelo coworking, para evoluir e inovar. 

Visa contribuir para que administradores tenham a percepção desse movimento que 

tem se destacado, evoluído e incorporado ao mercado, e assim possam extrair a 

sinergia desse cenário para obtenção de melhores resultados ante a concorrência. 

Passadas quatro grandes revoluções que mudou a sociedade, o momento 

mundial de hoje vivencia a quarta revolução industrial, onde o cenário mundial atual 

é marcado pela convergência entre as tecnologias digitais, físicas e biológicas. 

Como resultado dessas mudanças, o enfoque social também se transformou, 

prevalecendo como primeira preocupação a qualidade de vida, realização pessoal e 

relacionamento humano. Em efeito cascata, as organizações também precisaram se 

adequar. Com uma nova visão, o ambiente empresarial transformou a relação das 

empresas com a sociedade e suas partes interessadas, os chamados stakeholders, 

fazendo surgir novos modelos de negócios e vê-se a transformação de modelos 

tradicionais dos sistemas fechados em sistemas abertos, sinérgicos e cooperativos. 

O norte-americano Bernie Dekoven cunhou o termo coworking para se 

referir a modalidade de extensão do trabalho ao ambiente online, sendo anos mais 

tarde o termo incorporado para o primeiro escritório físico aberto, cujo objetivo era 

que empreendedores compartilhassem os custos da locação do espeço e internet 

bem como fizessem network.  

O tema, Coworking e os empreendedores na nova era, pretende elucidar 

as diferenças existentes entre os vários tipos de coworkings, tendo como problema 

de pesquisa a pergunta: Quais são as diferenças em relação às características 

motivadoras que levam as empresas participantes a inovar em 

produtos/serviços/processos, entre os coworkings de pequeno, médio e grande 

porte? O objetivo é geral identificar as diferenças existentes entre os coworkings de 

pequeno, médio e grande porte em relação à inovação, sendo o objetivo específico 

demarcar as características que compreende os usuários de cada grupo, verificando 



 

 

a formação acadêmica, bem como os motivos que os levam a optar por um tipo ou 

outro de coworking. 

A metodologia de pesquisa é de natureza mista, onde a pesquisa qualitativa 

será feita com visitas aos coworkings para entrevistas não estruturadas, e-mails com 

pesquisa estruturada e iniciando concomitantemente a aplicação da pesquisa 

quantitativa com os coworkers através de e-mails com questionário de perguntas de 

múltipla escolha e questões fechadas, finalizando ambas com tabulação dos dados. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Desde a descoberta e evolução agrícola que sedentarizou os então 

homens nômades, a sociedade evoluiu testemunhando a primeira, segunda, terceira 

e atualmente vivenciando a quarta revolução industrial. Segundo Schwab (2018), a 

quarta revolução industrial sustenta-se pela velocidade, amplitude e profundidade e 

pelo impacto sistêmico. 

A quebra de fronteiras e a comunicação global transformam 

exponencialmente concepções tradicionais de relação trabalhista e remuneração, 

fazendo surgir novos tipos de empregos flexíveis e de característica temporal para o 

atendimento de economia sob demanda, essa nova conscientização social modificou 

o ambiente empresarial e a relação das empresas com a sociedade. (DONAIRE, 

1999). 

Fica claro que compartilhamento é o grande insight de hoje. Quando se 

trata de inovação e geração de ambiente favorável à concepção de novas ideias, é 

imperativo que se tenha network, tanto no mundo virtual como, e principalmente, no 

mundo físico. O compartilhamento não se restringe apenas ao abstrato (ideias e 

visões), mas também ao tátil, como compartilhamento de locais e mão de obra, é um 

indutor de ideias e oportunidades. (WEWORK, 2018). 

Em meados de 1999, o termo coworking foi criado pelo escritor norte-

americano Bernie Dekoven, referindo-se à modalidade de extensão do trabalho ao 

ambiente online, mais especificamente o trabalho colaborativo. Anos mais tarde, em 

São Francisco (EUA), Brad Neuberg e outros dois empreendedores criaram a Hat 

Factory, o primeiro escritório coworking. no intuito de que houvesse a troca de 

ideias, experiências e interação, utilizando o espaço como um escritório 



 

 

colaborativo, de network. Esse modelo deu certo e não parou de se expandir, 

difundindo em 2005 a prática de coworking. (CWOSP, 2012)  

Em linhas gerais, coworking é descrito pelo movimento de pessoas, 

empresas e comunidades que visam trabalhar juntas. Desenvolvendo ideias e 

negócios, buscam o crescimento de forma rápida e colaborativa, tendo reunido em 

um só espaço a estrutura necessária para o network entre as partes e toda a 

estrutura de um escritório tradicional. (COWORKING BRASIL, 2018). 

Esse movimento coworking está se expandindo com grande intensidade, 

existindo coworkings para todos os públicos. A oferta virou um grande benefício real, 

com locais liberais e criativos que também atingem nichos específicos de mercado. 

Segundo a Gowork (2018), classificam-se cinco tipos de coworkings: 

coworking Lifestyle, coworking Basic, coworking Business, coworking por nicho e 

coworking para grandes empresas e para empresas com crescimento acelerado. 

O consumidor tem várias opções alternativas, cada demanda sendo 

atendida por um nicho que vai desde: saúde até a cuidados com animais. A 

infraestrutura e a interação é o pilar básico de cada modelo, podendo variar de uma 

casa adaptada à um edifício corporativo, entregando uma estrutura com internet 

onde se tem o network e adaptações conforme o seguimento especifico (GOWORK, 

2017). 
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