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Entenda se compensa
mais ter um escritório
próprio ou um
escritório em
coworking para
sua empresa.
Para uma melhor experiência
visual, deixe seu smatfhone
na horizontal. Boa Leitura ; )
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O coworking é um modelo de trabalho bastante
difundido atualmente. Entretanto, ainda existe muita
dúvida sobre ele entre as empresas. Uma das dúvidas
mais comuns é: será que compensa trabalhar em
coworking ou é melhor ter um escritório próprio?
Para te ajudar a tomar a sua decisão, preparamos um
comparativo entre as duas opções abordando
diversas perspectivas. Ao final, você será mais capaz
de entender qual é a melhor para sua empresa.
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PRIVACIDADE
Naturalmente, uma empresa necessita de certa
privacidade em diversos momentos. Os processos
e atividades internas devem ser desenvolvidas
sem interferências de quem não faz parte da sua
equipe.
No escritório próprio, você não terá problemas
com isso por motivos óbvios. Já no coworking,
tudo depende do plano que você escolher.
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AMBIENTE
Criar um ambiente saudável e estimulante não é
uma tarefa fácil. Em um escritório próprio, você
terá que se preocupar com a decoração,
disposição dos móveis, iluminação, layout de
equipamentos, entre outros fatores.
Já no coworking, tudo isso está montado e pronto
no momento em que você chega para trabalhar.
Os espaços são pensados para estimular a
criatividade e a produtividade, com boa
iluminação, cores que despertam e ativam a mente
e móveis confortáveis para que nenhum incômodo
tire o foco da sua equipe.
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CUSTO
O custo é um dos fatores mais importantes de nossa
comparação, pois há uma grande diferença neste
quesito entre trabalhar em um escritório particular
ou em um escritório em coworking.
Para começar, existe o custo do local. No escritório
próprio, você terá que pagar aluguel ou adquirir um
imóvel. Além disso, há os custos das contas de
consumo, como água, energia elétrica e internet.
Existem também custos para montar a mobília,
decorar o ambiente, contratar funcionários
essenciais (recepção e conservação) além de outros
que, somados, representam um alto investimento.
Já no coworking, tudo isso está incluso na
mensalidade, o que facilita muito o lado financeiro
da empresa.
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MANUTENÇÃO
Toda e qualquer manutenção que você precise
realizar em seu escritório próprio vai demandar
investimento financeiro e de tempo por sua parte.
Isso inclui limpeza e conservação, reformas,
mudanças, manutenção de equipamentos e de
instalações.
Já com um escritório em coworking, isso tudo fica a
encargo da prestadora. Você não precisa se
preocupar com a limpeza do ambiente, nem com
manutenções que se façam necessárias dentro ou
fora de sua sala. Assim, sua equipe pode focar no
trabalho sem preocupações extras.
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OPORTUNIDADES
Todo coworking oferece uma infinidade de novas
oportunidades todos os dias. São dezenas de
profissionais circulando e trabalhando no mesmo
local que você. Isso acaba proporcionando
encontros e troca de informações frequentemente.
No fim das contas, uma nova parceria pode surgir
até mesmo de uma conversa no café da empresa.
Clientes de outras empresas podem receber a
indicação dos seus serviços, criando um ambiente
de networking saudável e vibrante.
Já no escritório próprio, isso é muito mais difícil.
Dependendo do tipo de imóvel onde está seu
escritório, não há muita interação entre as
empresas, e o networking simplesmente não existe.
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LOCALIZAÇÃO
A localização é outro ponto importante na comparação
entre trabalhar em escritório próprio ou em escritório
em coworking. Dependendo de onde sua empresa está
localizada, diversas atividades ficam mais fáceis.
A visita de clientes é apenas o exemplo mais óbvio.
Tendo isso em mente, um escritório em uma localização
privilegiada faz toda a diferença nos negócios.
Entretanto, ter um escritório próprio nos melhores
bairros e regiões pode sair bastante caro.
Exceto, é claro, se você optar pelo escritório em
coworking. A grande maioria dos coworkings estão em
bairros privilegiados e não cobram a mais por isso.
Se você quer conhecer um coworking muito bem
localizado e que oferece todas as facilidades que a sua
empresa precisa, saiba mais sobre o Plugin Coworking.

coworkingplugin

plugincoworking.com.br

plugin.coworking
plugin-coworking

