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1. APRESENTAÇÃO DO TEMA
O mundo evolui constantemente e com ele, a forma de trabalhar. Sabemos que, um
computador de mão e conexão com internet são ferramentas suficientes para exercer
uma infinidade de atividades econômicas. O coworking, uma maneira de trabalhar de
forma colaborativa com outras pessoas, está se popularizando e deixando de ser visto
meramente como modismo para se tornar uma opção rentável de negócios e também
como uma das soluções para socialização. O fato de conectar-se com outras pessoas e
compartilhar experiências e estratégias de negócios, ou seja, o network (rede de
contatos profissionais) adquirido nesses locais, é um dos motivos que tornam o
coworking tão atrativo. Além disso, os custos com a locação dos espaços coworking são
bem menores se comparado ao aluguel de um imóvel comercial e todo o investimento
em móveis e instalações para o funcionamento de uma empresa.

2. ABORDAGEM TEMÁTICA
Os motivos que geram a necessidade de um projeto como esse são vários. Atualmente,
o fator que mais favorece o uso desses espaços é o cenário econômico e
desenvolvimento das cidades. . Imagine quanto é gasto por mês com a locação de um
imóvel, os mobiliários de escritório, a instalação de serviços de internet, a contratação
de funcionários para limpeza, atendimento, organização, etc. Os espaços coworking
podem fornecer tudo isso mais uma enorme variedade de serviços e infraestrutura com
um custo muito menor, já que, geralmente, é dividido pelo número de usuários que
compartilham o local.

3. PROPOSTA PROJETUAL

Cobertura
1º Pvto.

4º Pvto.

Pvto. Térreo

3º Pvto.

Subsolo

2º Pvto.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da pesquisa de projetos e estudos realizados, conclui-se que a implantação de
um espaço de coworking na cidade de Goiânia irá colaborar com mercado de trabalho
da capital e espera-se que o projeto proposto possa contribuir com o desenvolvimento
da carreira de jovens empreendedores, e de pequenos empresários, gerando diversas
oportunidades de negócios e contatos, garantindo competitividade para que pessoas e
empresas entrem e consolidem ainda mais o mercado de trabalho.
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