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RESUMO 

 

O empreendedorismo como atividade pode ser visto com uma ação de mobilização de 
recursos, que promove a interação entre diferentes atores, de modo a possibilitar o acesso a 
recursos e pessoas. Neste aspecto, a literatura acadêmica em redes em empreendedorismo teve 
poucos avanços no estudo da formação e manutenção de redes de relacionamento em 
empreendedorismo. Aliado a esta realidade surge no cenário empreendedor o fenômeno dos 
espaços de coworking. Estes locais tiveram sua consolidação e utilização deste termo a partir 
do ano de 2005 e, no ano de 2011, já contavam com mais de 700 coworkings inaugurados 
mundialmente – na época 16 no Brasil (DESMAG, 2011). Tratam-se de espaços 
compartilhados de trabalho, que podem ser alugados de maneira diária, semanal ou mensal e 
que, muitas vezes, possibilitam a interação com colegas de espaço e atores externos. A 
literatura sobre o tema identifica que o desenvolvimento de interação nestes espaços pode ter 
como finalidade a interação social com o objetivo de geração de negócios e, inclusive, que 
desenvolva características de comunidade nos seus espaços. Como reflexo dessas 
características, os espaços de coworking passaram a ser reconhecidos como espaços 
colaborativos com capacidade para agregar atores diferentes e, também, posicionar-se como 
polos de conexões de empreendedores. Tendo isso em vista, muitos espaços de coworking 
utilizam-se de atividades diversas de estimulo a interação de seus clientes e outros atores. 
Com base no recente contexto do ambiente empreendedor explicitado e o seu potencial como 
gerador de interações entre empreendedores, fez-se importante analisar o papel dos espaços 
coworking no desenvolvimento de interações de empreendedores de startup e se a colaboração 
e interação destes espaços podem ser vistas como naturais. Para atingir estes objetivos de 
pesquisa foram realizadas 29 entrevistas semi estruturadas com empreendedores de startup, 
gestores de coworking e gestores de aceleradoras de negócio da cidade de São Paulo. Teve-se 
como base metodológica a etnometodologia, apoiando-se em uma perspectiva interpretativista 
que busca entender os fenômenos organizacionais como produtos da interação social. Este 
estudo possibilitou identificar diferentes formatos de espaços de coworking, aprofundar o 
conhecimento das técnicas de estímulos à interação desses, além de apresentar 
detalhadamente o ambiente empreendedor. Esta pesquisa concluiu que os espaços de 
coworking que se posicionam como locais de referência de empreendedores de startup atuam 
como intermediadores de relações de interação entre colegas empreendedores e atores 
diversos. Estes espaços, muitas vezes, usam da necessidade de conexão de empreendedores de 
startup para oferecer serviços diversos de intermediação e, podem inclusive, criar modelos 
específicos para lucrar com isso. Nota-se, ademais, que as interações nestes ambientes são 
estimuladas pelos gestores destes espaços de maneira seletiva e com propósitos instrumentais 
de desenvolvimento do negócio de seus clientes e, portanto, não podem ser vistas como 
naturais. Os espaços de coworking podem, assim, tornar-se apenas “meios” para uma 
prestação de serviço específica e não demonstrar características de colaboração entre seus 
membros. Espera-se que os resultados dessa pesquisa auxiliem no avanço de pesquisas “de 
dentro” de redes em empreendedorismo e de coworking e estimule novos estudos sobre o 
tema. 

 
Palavras-chave: coworking, redes, empreendedorismo, interação e intermediação.  
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ABSTRACT 

Entrepreneurship as an activity is an action of resources mobilization, that promotes de 
interaction with different actors in order to provide access to resources and people. The 
academic literature of networks in entrepreneurship had little progress in the study of 
formation and maintenance of relationship networks in entrepreneurship. Allied to this reality 
emerges in the entrepreneur scenario the phenomenon of the spaces of coworking. These sites 
had their consolidation and use of this term as of 2005 and in 2011 they already had more 
than 700 coworkings inaugurated worldwide - at the time 16 in Brazil (DESMAG, 2011). 
These are shared work spaces, which can be rented on a daily, weekly or monthly basis, 
which often allow interaction with space colleagues and external actors. The literature on the 
subject identifies that the development of interaction in these spaces can have as purpose of 
social interaction with the objective of generation of businesses and, even, that develops 
characteristics of community in their spaces. As a reflection of these characteristics, the 
spaces of coworking began to be recognized as collaborative spaces with the capacity to 
aggregate different actors and, also, to position itself as a pole of connections of 
entrepreneurs. With this in view, many coworking spaces use various activities to stimulate 
the interaction of their clients and other actors. Thus, in this recent and potential as generator 
of interactions among entrepreneurs, it has become important to analyze if coworking spaces 
help entrepreneurs of startup in the development of interactions with new networks of 
relationship and if the collaboration and interaction of these spaces can be seen as organic and 
natural. To achieve these research goals, 29 semi-structured interviews were conducted with 
startup entrepreneurs, coworking managers and business accelerator managers from the city 
of São Paulo. Methodological basis was ethnomethodology, based on an interpretative 
perspective that seeks to understand organizational phenomena as products of social 
interaction. This study made it possible to identify different formats of coworking spaces, to 
deepen the knowledge of the techniques of stimuli to the interaction of its managers, besides 
presenting in detail the entrepreneurial environment. This research concludes that coworking 
spaces that position themselves as reference sites for startup entrepreneurs act as 
intermediaries of interaction relationships between entrepreneurial peers and diverse actors, 
such as business accelerators, suppliers, investors and others. These spaces often use the 
startup entrepreneur's connection need to offer a variety of intermediary services, and may 
even create specific models to profit from it. It is also noted that the interactions in these 
environments are stimulated by its managers selectively and with instrumental purposes of 
developing their clients' business, and therefore can not be seen as natural. Coworking spaces 
can thus become just "means" for a specific service delivery and do not demonstrate 
collaboration characteristics among its members. It is hoped that the results of this research 
will assist in the advancement of research "from within" networks in entrepreneurship and 
coworking and stimulate new studies on the subject. 

 

 
Keywords: coworking, networks, entrepreneurship, interaction and  intermediation.  
  

 



7 
 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Matriz de contribuição de Corley e Gioia – Página 52 

Figura 2 – Evento em auditório do Cubo – Página 63 

Figura 3 – Uma das salas do coworking Campus São Paulo – Página 64 

Figura 4 – Espaço interno em um dos locais visitados– Página 90 

Figura 5 – Espaço compartilhado de um dos locais visitados – Página 91 

Figura 6 – Àrea mista de lazer e trabalho – Página 92 

Figura 7 – Exemplo de salas privativas num espaço de coworking – Página 95 

Figura 8 – Espaço de eventos do coworking Cubo – Página 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Empreendedores de startup entrevistados – Página 66 

Tabela 2 -  Gestores de coworking entrevistados – Página 67 

Tabela 3 -  Gestores de aceleradoras de negócios entrevistados – Página 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Princípios de etnometodologia – Página 57 

Quadro 2- Roteiro para entrevista de empreendedor de startup – Página 69 

Quadro 3- Roteiro para entrevista de gestor de coworking – Página 71 

Quadro 4-  Roteiro para entrevista de gestor de aceleradora – Página 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

Sumário 
1. Introdução.......................................................................................................................... 11 

2. Empreendedorismo e coworking: referencial teórico ........................................................ 15 

2.1 A pesquisa em empreendedorismo ................................................................................. 15 

2.1.1 A expansão inicial do fenômeno ................................................................................. 15 

2.1.2 O desenvolvimento da pesquisa em empreendedorismo para outros campos ............. 19 

2.1.3 A pesquisa de redes em empreendedorismo ................................................................ 26 

2.2 O fenômeno de coworking .............................................................................................. 36 

3. A Pesquisa ......................................................................................................................... 49 

4. Metodologia ...................................................................................................................... 54 

4.1 Perspectiva de pesquisa ............................................................................................. 54 

4.2 Objeto e estratégia de pesquisa .................................................................................. 59 

4.2.1 Apresentação do contexto estudado ....................................................................... 60 

4.2.2 Estratégia de pesquisa, métodos de coleta e de análise ............................................... 65 

4.4 Roteiros de entrevista semiestruturada ...................................................................... 69 

5. Análise de dados................................................................................................................ 74 

5.1 Quem são os empreendedores de startup entrevistados ............................................. 74 

5.1.1 Motivações para empreender e vida empreendedora .................................................. 76 

5.1.2 Empreendedores de startup e coworkings visitados .................................................... 83 

5.2 Como são os espaços de coworking estudados ............................................................... 89 

5.3 O papel dos gestores de coworking no incentivo a interação ....................................... 103 

5.4 As aceleradoras de negócio estudadas .......................................................................... 111 

5.5 A interação entre os objetos de pesquisa ...................................................................... 118 

6. Discussão ......................................................................................................................... 126 

6.1 Os coworkings analisados e o seu papel na geração de laços de relacionamento de 
empreendedores de startup ................................................................................................. 127 

6.2 Coworking e a colaboração entre colegas ................................................................ 134 

7. Considerações finais ........................................................................................................ 138 

8. Referências ...................................................................................................................... 142 

 
 
 
 
 
 



11 
 

 

1. Introdução 

 

O estudo de empreendedorismo teve sua origem na teoria econômica clássica e 

neoclássica (RICKETTS, 2008) e inicialmente evoluiu em estudos acadêmicos sob esta base. 

Com o passar do tempo outras áreas interessaram-se pela pesquisa da área. Assim, aliado às 

pesquisas em Economia, sua produção acadêmica teve como base também a psicologia e 

administração (GUIMARÃES JÚIOR; MACÊDO, 2013). A pesquisa em empreendedorismo, 

porém, mostra-se diversa, dada a alta permeabilidade das suas fronteiras teóricas (BUSENITZ 

et al., 2003). Devido à ausência de teorias ou paradigmas unificadores, a pesquisa sobre o 

tema apresentou-se descentralizada e, muitas vezes, com pouca discussão específica sobre 

características contextuais da sua atividade.   

Esta realidade pode ser observada também na vertente de empreendedorismo que estuda redes 

em empreendedorismo. Como será apresentado no decorrer deste estudo, esta literatura 

entende que empreendedores devem estabelecer conexões com recursos, utilizando-se de 

relações sociais para alcançá-los (ALDRICH; ZIMMER, 1986). O empreendedorismo como 

atividade, portanto, pode ser visto como uma ação de mobilização de recursos, que promove a 

interação entre diferentes atores de modo a desenvolver um novo empreendimento (DUBANI; 

ALDRICH, 1991). Dessa maneira, entende-se que o empreendedor, ao buscar o sucesso 

econômico da sua empresa, deve gerir relações entre diferentes indivíduos. 

As diferentes redes de contatos podem auxiliar o empreendedor a acessar recursos e, também, 

a buscar apoio de outros indivíduos (HOANG; ANTONCIC, 2003). Este apoio pode se dar de 

uma maneira múltipla, envolvendo apenas a troca de informações, mas também evoluir para 

relações de amizade e conexões de negócios (HUMAN; PROVAN, 1996). Sugere-se, assim, 

que as interações interpessoais apresentam diversos graus de intensidade e benefícios distintos 

ao empreendedor. 

Para ter-se acesso a diferentes atores, porém, faz-se necessário que o empreendedor esteja 

inserido em um ambiente específico. O contato de empreendedores apenas com redes e 

pessoas que já possuem relacionamento prévio limita o alcance a novos atores e, assim, 

desestimula o estabelecimento de novos relacionamentos de negócios (JOHANNISSON, 

1998). Portanto, nota-se que o acesso a novos atores incentiva a mobilização de novos 

recursos e pessoas (BIRLEY, 1986), estimulando a atividade empreendedora. 
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A pesquisa em redes em empreendedorismo, apesar de reconhecer este argumento de inserção 

social, avançou pouco em identificar como estas redes ocorrem no dia a dia (UZZI, 1996). Na 

literatura sobre este tema percebe-se que foram privilegiadas pesquisas quantitativas que 

tinham como objetivo a generalização dos seus resultados (VASCONCELOS, 2007). Sendo 

assim, os avanços acadêmicos sobre este tema deixaram de abordar como a inserção social é 

formada e, em decorrência disso, de estudar aspectos de formação e manutenção das 

interações em empreendedorismo (WRIGHT, 2012).  

Aliado a esta realidade e oportunidades de pesquisa no tema de redes em empreendedorismo, 

surge no cenário empreendedor o avanço de espaços de coworking. Estes locais tiveram sua 

consolidação e utilização deste termo a partir do ano de 2005 e, no ano de 2011, já contavam 

com mais de 700 coworkings inaugurados mundialmente – na época 16 no Brasil (DESMAG, 

2011). 

Como será apresentado no decorrer do estudo, este termo apresenta definições diversas e 

ainda em construção. Para Merkel (2015), porém, “coworking refere-se à prática de trabalhar 

lado a lado com outra pessoa, em um espaço flexível e compartilhado, aonde mesas podem 

ser alugadas diariamente, semanalmente ou mensalmente.” (MERKEL, 2015, p.122, tradução 

nossa).  

São espaços compartilhados de escritório que, muitas vezes, possibilitam a interação entre 

indivíduos. Esta interação pode ter a finalidade de interação diária para evitar a solidão da 

prática profissional individual (GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017) e, para parte da 

literatura, pode gerar características de comunidade e colaboração entre colegas (MUNHOZ 

et al., 2013; BUTCHER,2013; SPUNUZZI, 2012; MERKEL, 2015; GARRETT; 

SPREITZER; BACEVICE, 2017;  CAMPOS; TEIXEIRA; SCHMITZ, 2015). 

Além disso, o desenvolvimento de interações pode ter uma finalidade de desenvolvimento de 

negócios, gerando novas conexões entre diferentes atores. Merkel (2015) identifica que 

muitos gestores deste espaço promovem atividades visando aumentar a interação dos seus 

membros entre eles e com agentes externos. Com isso, muitos indivíduos procuram estes 

espaços com o objetivo de participar de interações diárias com novas pessoas (GARRETT; 

SPREITZER; BACEVICE, 2017). 
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Como reflexo de ambientes que podem estimular interação entre empreendedores e outros 

atores, o fenômeno de coworking apresentou crescimento na cidade de São Paulo. O site 

colaborativo Global Coworking Map apresenta que em no mês de Janeiro de 2018 existiam 

281 coworkings no Brasil, sendo que 130 destes situados na cidade de São Paulo. Parte do 

desenvolvimento destes espaços pode ser atribuído ao estabelecimento de coworkings que se 

posicionam como fomentadores do ambiente empreendedor de São Paulo. Um exemplo de 

um destes locais é o Cubo, espaço de São Paulo promovido pelo Itaú e empresas parceiras, 

que tem como objetivo agregar empreendedores de startup que consideram relevantes 

(OLIVEIRA; FREITAS FILHO; LANZER, 2016). Este local se posiciona como um espaço 

de referência para empreendedorismo e tem como objetivo a geração de novos 

relacionamentos para seus clientes. 

Tendo em vista esse recente fenômeno e o seu potencial como gerador de interações entre 

empreendedores, faz-se importante analisar se espaços de coworking auxiliam 

empreendedores de startup no desenvolvimento de interação com novas redes de 

relacionamento. Torna-se uma oportunidade de estudo, também, identificar como essas 

interações são construídas, geridas e, se de alguma forma, podem ser vistas como interações 

naturais.   

Para atingir este objetivo será realizada uma pesquisa qualitativa, com base nos princípios de 

etnometodologia de Harold Garfinkel. Esta perspectiva metodológica possibilita a analise 

particularidades específicas do contexto de coworking e empreendedores de startup.  Usar-se-

á de entrevistas semi estruturadas com empreendedores de startup, gestores de coworking e 

gestores de aceleradoras de negócio da cidade de São Paulo. Entende-se que estes três objetos 

de pesquisa atuam em interações recorrentes e, juntos, possam contribuir com a devida 

contextualização do ambiente empreendedor. 

Com isso, espera-se alcançar uma análise de empreendedorismo “de dentro” (TEDMANSON 

et al., 2012) e cuja contextualização do ambiente empreendedor auxilie no avanço de 

pesquisas deste tema (ZAHRA et al., 2014). 

Como contribuições deste estudo espera-se gerar uma contribuição incremental no quesito de 

originalidade (CORLEY; GIOIA, 2011). Apesar da existência prévia de estudos em redes em 

empreendedorismo, nota-se que a proposta desta pesquisa auxilia no avanço da pesquisa de 

redes em empreendedorismo, apresentando características contextuais de um ambiente 
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empreendedor da cidade de São Paulo. Adicionalmente, o estudo de espaços de coworking 

diversos na cidade de São Paulo auxilia nas definições e discussões sobre este objeto de 

pesquisa. 

Para tal, este trabalho iniciará com a seção de revisões de literatura de empreendedorismo e 

coworking, seguido da apresentação dos objetivos e delimitações de pesquisa. Em seguida 

apresentar-se-á a metodologia, analise de dados, discussão e, por fim, as considerações finais. 
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2. Empreendedorismo e coworking: referencial teórico 

 
 

Esta seção apresentará parte da literatura revisada por este estudo, sendo dividida em dois 

blocos. O primeiro bloco tratará de definir empreendedorismo conforme as suas principais 

correntes acadêmicas, apresentando a origem dos primeiros trabalhos sobre o tema assim 

como a difusão multifacetada da sua produção mais recente. De modo a aprofundar uma 

literatura necessária para a proposta deste estudo, essa seção também revisará a origem e 

produção atual sobre redes em empreendedorismo. 

 

O segundo bloco desta seção apresentará o emergente fenômeno de coworking e suas 

principais publicações no meio acadêmico. 

 

2.1 A pesquisa em empreendedorismo 

 

Nesta primeira subseção será apresentada a pesquisa acadêmica em 

empreendedorismo. A primeira etapa tratará das origens e expansão inicial deste conceito. Em 

seguida será apresentado o desenvolvimento deste para outros campos. E, por fim, será 

realizada a revisão de publicações em redes e empreendedorismo. 

 

2.1.1 A expansão inicial do fenômeno 

 

Apesar de o empreendedorismo ser um conceito antigo, trata-se de um tema em plena 

ascensão (TONELLI; BRITO; ZAMBALDE, 2011), porém ainda sem consenso da sua 

definição no mundo acadêmico. A evolução histórica do termo teve início no século 19, tendo 

como base a literatura de economia clássica e neoclássica (RICKETTS, 2008). Surgida sob 

bases da atividade do empreendedor, o empreendedorismo teve na teoria econômica o 

desenvolvimento inicial da sua teoria. Para definir genealogicamente a pesquisa em 

empreendedorismo, portanto, faz-se necessário passar também por definições teóricas sobre o 
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“empreendedor”, visto os esforços voltados à caracterização e análise deste individuo 

(SHANE; VENKATARAMAN, 2000).  

 

Ricketts (2008), em sua revisão da teoria moderna e econômica sobre empreendedorismo 

contextualiza muito bem a emergência deste termo na literatura. Com uso comum durante os 

séculos 16 e 17, na Europa empreendedor era aquele que iniciava uma empresa – em especial 

uma comercial – e usualmente arriscando seu capital financeiro pessoal. Neste período o 

empreendedor foi responsável por criar novas rotas mercantis e desenvolver mercados de 

trocas locais, aumentando o lucro geral das nações daquele período. Sendo assim, o 

empreendedor deste período– apesar de conviver com intervenções burocráticas frequentes, 

monopólios e taxação abusiva – era estimulado pelos seus respectivos Estados, dado seu 

impacto positivo na economia. Aqueles indivíduos dotados da necessária energia e talento 

poderiam inclusive migrar de jurisdições – que eram rigorosamente delimitados e controlados 

já neste período – e alterar a realidade econômica de outros mercados (RICKETTS, 2008). 

 

Esta característica de alterar mercados econômicos do empreendedor passou a chamar mais 

atenção após as revoluções de agricultura e indústrias dos séculos 18 e 19. Ricketts (2008) 

ressalta que a segurança gerada para propriedades individuais, os novos mercados criados e o 

grande crescimento econômico europeu no período geraram a elevação no número de 

empreendedores. Checkland (1964) expressa bem o momento e o papel do empreendedor 

neste período do capitalismo inglês e europeu: 

 

 

É provavelmente e não distante da verdade dizer que o período de 1815 a 1885 na Britânia 
representa uma cadeia da experiência humana na qual a iniciativa econômica individual tem a 
sua maior oportunidade de operar sobre homens e coisas e, fazendo isso, para refazer a 
sociedade antiga. (CHECKLAND, 1964, p. 103, tradução nossa). 
 

 

Surge, desta maneira, o “homem de negócios” - o novo fenômeno social do século 19 -, 

gerando a ideia heroica do empreendedor, como um indivíduo transformador de indústrias e 

explorador de novos continentes.  

 

Nesta breve introdução de Ricketts (2008) percebe-se que o conceito de “empreendedor” tem 

raízes no inicio do desenvolvimento capitalista, mas que passa a ganhar mais força e 
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importância com o desenvolvimento moderno da sociedade capitalista. Além da maior 

expressividade das realizações empreendedoras neste período, o avanço moderno coincidiu 

com o desenvolvimento da economia clássica e neoclássica, teorias que se interessaram com o 

papel do empreendedor. 

 

Apesar dos teóricos da economia clássica muitas vezes ignorarem os empreendedores em seus 

modelos econômicos (RICKETSS, 2008), eles foram os primeiros a situar academicamente 

este agente. Stuart Mill recebeu os créditos por ter introduzido o termo “empreendedor” na 

teoria econômica de língua inglesa, porém foi Schumpeter quem avançou nas definições deste 

e tornou-se um autor de referência no tema.  

 

Schumpeter (1982) vê o empreendedor como um indivíduo “especial”, com vontade, 

intelecto, do sexo masculino e gerador de mudanças na sociedade. Guimarães Júnior e 

Macêdo (2013) ao analisar o entendimento de Schumpeter sobre o empreendedor afirmam: 

“O autor define que o empreendedor é aquele que realiza empreendimento, ou seja, tem a 

capacidade de realizar novas combinações dos meios de produção e de romper com o fluxo 

circular da economia.” (GUIMARÃES JÚNIOR e MACÊDO, 2013, p. 258). Dessa maneira, 

identifica-se que a definição de empreendedor schumpeteriana leva em consideração a 

percepção e recombinação de fatores econômicas, de modo a alterar o modelo econômico e, 

em especial, seu princípio de inovação – e não de invenção. A inovação, portanto, seria a 

atividade final do empreendedor, gerando uma “destruição criativa” que impulsionaria a 

evolução econômica por meio da alteração das estruturas econômicas prévias 

(SCHUMPETER, 1982).  Esta definição de empreendedor de Schumpeter é aceita em muitos 

estudos sobre empreendedorismo. 

 

Com efeito, o estudo de Schumpeter sobre empreendedores inaugurou estudos de outros 

economistas sobre o termo. Estes passaram a associar empreendedorismo à inovação, de 

modo a identificar o impacto da atividade de empreendedores na economia (MELLO; 

CORDEIRO, 2010).  Ricketts (2008) afirma que as pesquisas sobre empreendedorismo 

tiveram como principais bases o estudo do empreendedor como um “agente de risco” – dada a 

incerteza de sucesso ou não das alterações estruturais econômicas -, relações contratuais, 

propriedades intelectuais e o estudo de seu impacto na economia. Em todos os temas, porém, 

o autor identifica como principal dificuldade a metodologia de estudar o empreendedor sob a 

ótica econômica: 
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A sistemática incorporação do empreendedor na teoria econômica, por outro lado, possui 
enormes dificuldades metodológicas. Economistas, clássicos ou neoclássicos, estão 
primeiramente preocupados com a análise “natural” de longo prazo ou estados de “equilíbrio” 
e esse foco tende a divergir de atenção da atividade empreendedora. Tratar o 
empreendedorismo como outro “fator de produção” torna difícil distingui-lo dos seus aspectos 
de “management”. Tratar o empreendedorismo como algo qualitativamente diferente de outras 
variáveis tende a subverter o racionalismo calculado subjacente a economia e inaugura 
disputas doutrinadoras que não possuem solução. (RICKETTS, 2008, p. 54, tradução nossa). 

 

Dessa maneira, na visão de Ricketts (2008) o empreendedorismo não pode ser visto como 

apenas mais uma variável de um modelo econômico. Ao ser analisado por esta ótica, porém, 

privilegiaram-se estudos que tornaram o empreendedor e o empreendedorismo uma variável 

formal e lógica, baseada em modelos econômicos. Este contexto não incentivou pesquisas 

qualitativas que analisassem o empreendedorismo sobre outra ótica e não apenas como mais 

uma variável em um modelo econômico. Por outro lado, como veremos na subseção a seguir, 

a produção sobre empreendedorismo pôde alcançar outros campos de pesquisa, gerando 

estudos diversos. 
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2.1.2 O desenvolvimento da pesquisa em empreendedorismo para outros campos 

 

Como visto na subseção anterior, o estudo acadêmico sobre empreendedorismo surgiu 

nas publicações acadêmicas de teoria econômica. Neste campo, o seu padrão de análise 

metodológica limitou estudos mais qualitativos sobre o empreendedorismo e impossibilitou a 

compreensão completa deste fenômeno. Como apresentado por Mello e Cordeiro (2010), o 

empreendedorismo, após o desenvolvimento conceitual sob bases da teoria econômica, 

desenvolveu-se em outras teorias acadêmicas. Isso ocorreu devido a característica deste 

campo, que provê perguntas de pesquisa para muitos campos teóricos (SHANE; 

VENKATARAMAN, 2000). 

 

Por exemplo, em contrapartida a visão econômica do empreendedor, na vertente histórico-

sociológica, Max Weber entende como crucial explicar o “impulso por ganho” e busca por 

lucro legitimados por valores religiosos, que, em decorrência, favoreceram a conduta 

empreendedora (COLBARI, 2007). Esta relação entre empreendedor e busca por ganho 

motivou muitos estudos sob a ótica histórico-sociológica. Com o avanço do capitalismo o 

empreendedor passou a ter uma concepção cada vez mais disseminada nas sociedades 

capitalistas: 

 

 

A concepção tradicional do empreendedor sedimenta uma imagem romântica e mitificada de 
um indivíduo portador de qualidades e habilidades excepcionais que fomentam o crescimento 
e desenvolvimento da sociedade, mas apresentadas descoladas dos contextos sócio-
econômicos e cultural. (COLBARI, 2007, p.81). 

 

Sendo assim, para a autora, o empreendedor passa a ser visto com uma visão romântica, 

expressado numa síntese entre o tipo trabalhador e o tipo aventureiro (COLBARI, 2007). De 

um lado todos os valores do trabalho que remetem a disciplina, foco e esforço físico e mental 

e, de outro, o espírito de aventura de arriscar-se e ignorar fronteiras. Com isso, o 

empreendedor passa a ser o trabalhador ideal (EHRENBERG, 2010). 

 

Aventurar-se, arriscar-se e vencer economicamente via empreendedorismo passa a ser uma 

sensação heroica nas sociedades contemporâneas. Ehrenberg (2010) faz uma analogia deste 
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fato com o esporte, que foi fator fundamental na valorização da performance na atualidade. 

Esta, não mais limitada a eventos esportivos ou espetáculos culturais, deve acontecer dentro 

das empresas ou em iniciativas empreendedoras: 

 

’Os heróis da economia’, ‘os heróis da empresa’ etc. Diferentemente do cinema, do esperto e 
da música que permanecem, malgrado seu imenso impacto, como atividades especializadas, o 
campo da ação da empresa não tem limites, pois ela está em toda parte da vida em sociedade. 
Além disso, a empresa não é um lazer ou distração de massa. Sua entrada na cultura de massa, 
sua encenação pelas mídias tanto escritas quanto audiovisuais, sugere que o comportamento 
heroico não tem mais um domínio reservado. (EHRENBERG, 2010, p. 48). 

 

Para este autor a ótica do empreendedor como herói é um aspecto institucional que altera 

inclusive a atuação dentro de empresas, pois simboliza “uma criação pessoal, uma aventura 

possível para todos” (EHRENBERG, 2010, p. 48). Dessa maneira, esta visão heroica do 

empreendedor tornou-se um ideal para toda sociedade. Antes os heróis estavam nas estrelas 

do cinema ou no esporte, porém neste novo contexto as empresas tornam-se palco e 

performance e vitória está ao alcance de todos indivíduos. 

Dornelas (2008) argumenta que o empreendedor passa a ser considerado um veículo ideal 

para melhorar modelos de negócio e aumentar a produtividade da sociedade, pois quebram 

paradigmas, barreiras e geram novas relações de trabalho. Tendo em vista estas características 

e contexto, a concepção tradicional do empreendedor tende a ser romantizada por um 

indivíduo com qualidades excepcionais que fomentam o desenvolvimento da sociedade 

(COLBARI, 2007). Assim, amplia-se a disseminação do empreendedor como um fator 

positivo na sociedade e vincula o empreendedorismo com desenvolvimento e crescimento de 

organizações e indivíduos, naturalizando-o (COSTA; BARROS; MARTINS, 2012). 

Em decorrência dessa valorização da figura do empreendedor o estudo de atributos 

específicos deste tipo de indivíduo passou a ser mais valorizado na sociedade e na academia, 

exigindo estudos que não tratam apenas de fundamentos econômicos do empreendedorismo. 

 

Neste novo contexto da pesquisa em empreendedorismo, Ogbor (2000) entende que a nova 

ênfase do estudo do empreendedor em aspectos psicológicos – conforme citado 

anteriormente-, e não mais sob condições históricas e econômicas é um traço de parte das 
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pesquisas de empreendedorismo. Esta realidade incentiva a pesquisa do empreendedorismo 

para novas esferas de conhecimento: 

 

 

A dualidade entre empreendedor e as estruturas sociais cria um amplo campo de estudos de 
pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento, o que torna o debate sobre o tema um 
desafio. Destacam-se neste campo de estudo os pesquisadores de economia, psicologia e 
administração [...] (GUIMARÃES JÚNIOR; MACÊDO, 2013, p. 258). 
 

 

A variabilidade de temas de estudo de empreendedorismo é muito ampla e, como apresentam 

Guimarães Júnior e Macêdo (2013).. Como visto, a teoria econômica, além de inaugurar os 

estudos sobre o tema, possuía suas limitações metodológicas para estudo do 

empreendedorismo. Como opção de analisar o empreendedorismo de maneira menos 

formalizada em modelos econômicos, a administração aumentou as possibilidades de temas e 

pressupostos de estudo sobre o tema. Adicionalmente, a psicologia avançou nos estudos de 

empreendedorismo com atenção especial aos comportamentos do empreendedor e 

competências e personalidades destes (GUIMARÃES JÚNIOR; MACÊDO, 2013). 

 

Para situar o estudo de empreendedorismo na área de Administração e Estudos 

Organizacionais – foco desse trabalho – faz-se necessário apresentar a multiplicidade de 

subáreas que publicam sobre o tema. Analisando publicações de 1987 a 1993 sobre o tema 

Harrison e Leitch (1996) identificaram que muitas publicações de empreendedorismo estão 

em revistas acadêmicas dedicadas a empreendedorismo e outras linhas de pesquisas, 

resultando em publicações distintas em diversos campos. De maneira complementar, Aldrich 

e Baker (1997), ao analisarem artigos publicados entre 1990 e 1995, identificaram que o 

desenvolvimento de pesquisas em empreendedorismo é limitado, visto a ausência de um 

paradigma ou teoria única que direcione a pesquisa sobre o tema. Sugere-se, assim, a falta 

legitimidade para o campo de pesquisa em empreendedorismo (HARRISON; LEITCH, 1996; 

ALDRICH; BAKER, 1997). Portanto, nota-se que a ausência de um fio condutor de pesquisa 

sobre o tema, assim como publicações distribuídas em diversas áreas e subáreas de 

conhecimento dificulta o avanço da pesquisa em empreendedorismo. 

 

De modo a avançar nesta questão, o Busenitz et al. (2003) analisaram 97 artigos publicados –

nas sete principais revistas acadêmicas de business management - entre 1985 e 1999. Como 
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principais resultados, os autores identificaram que a publicação de artigos empíricos neste 

período aumentou - se comparada com períodos anteriores -, enquanto a produção teórica não. 

Por meio desta análise e pelo conhecimento de atuação na área Busenitz et al.(2003) ressaltam 

que as fronteiras de publicação do campo de empreendedorismo continuam muito permeáveis, 

de modo a estimular a descentralização de publicações e ausência de bases ontológicas e 

epistemológicas em direções limitadas. Busenitz et al. (2003) argumentam que o 

reconhecimento de empreendedorismo no campo da Administração continua apresentando 

fragilidades: 

 

 

Apesar de existirem sinais do reconhecimento de empreendedorismo no management (por 
exemplo a recente edição especial de assuntos de empreendedorismo internacional (AMJ) e a 
privatização e transformação empreendedora (AMR)), o desenvolvimento empírico e teórico 
de empreendedorismo continua em fase inicial. Nós concluímos que o em empreendedorismo 
deve desenvolver sua capacidade de se tornar seu tema interessante e importante por meio de 
uma sólida fundação de teoria empreendedora, para reivindicar uma respeitável e mais 
desenvolvida voz nas publicações de management. (BUSENITZ et al., 2003, p.303, tradução 
nossa). 

 

Portanto, diferente de parte dos temas de pesquisa em administração o empreendedorismo não 

apresenta uma teoria unificadora e, como visto, demonstra uma descentralização de 

publicações em diferentes áreas e subáreas. Na visão de Busenitz et al.(2003) estes fatores 

desestimularam o avanço das pesquisas em empreendedorismo. 

 

O trabalho de Landström e Benner (2010) compartilha de parte das conclusões de Busenitz et 

al. (2003). Por meio de uma análise histórica das publicações em empreendedorismo, os 

autores explanam que o empreendedorismo na sua fase atual – era de management studies, a 

partir de 1970 – tornou-se um tema dominante na sociedade e na academia. Com isso, teve a 

entrada de tanto entusiastas como de migrações de acadêmicos de outras áreas de 

conhecimento. Na visão dos autores, no início esta realidade gerou a fragmentação da área e 

falta de coesão de publicações da área. Com o passar do tempo, porém, a pesquisa em 

empreendedorismo passou a buscar a profundidade de discussões e uma teoria unificadora de 

conhecimento. Neste processo, fez-se necessário identificar os benefícios e malefícios das 

origens e temas ecléticos em empreendedorismo. Como reflexo disso, a maturidade da área 

evoluiu e hoje existe a tendência de autores especialistas em empreendedorismo serem mais 
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auto reflexivos e mais orientados internamente como uma comunidade de pesquisadores. Este 

novo contexto reforça, portanto, que a nova geração de pesquisa em empreendedorismo está 

mais ancorada no desenvolvimento de pesquisa da sua própria área – diferente da sua geração 

anterior, baseada em autores que migraram de outras áreas. Apesar disso, os autores entendem 

que a pesquisa em empreendedorismo pouco evoluiu para combater a sua fragmentação e 

falta de unidade como área de pesquisa. Landström e Benner (2010) resumem este ponto de 

vista: “[...] nós vemos pesquisadores dispersos e vagamente conectados, ancorados em muitas 

disciplinas e paradigmas diferentes, que de vez em quando conduzem pesquisas em 

empreendedorismo “(LANDSTRÖM; BRENNER, 2010. P. 39, tradução nossa). Sendo assim, 

apesar de os autores visualizarem uma tendência de maior coesão na área, nota-se que as 

características de fragmentação das pesquisas em empreendedorismo permanecem. 

 

Compartilhando deste ponto de vista, Baker e Welter (2016), em seu estudo “Come on out of 

the ghetto, please! – Building the future of entrepreneurship research” argumentam que a 

pesquisa em empreendedorismo criou vários “guetos” de pesquisa e publicação: 

 

 

Enquanto alguns pesquisadores âncoras encorajam empreendedorismo como um campo de 
pesquisa novo em busca de legitimidade por meio de um contexto e resultados considerados 
apropriados para o estudo do “nexus” (SHANE; VENKATARAMAN, 2000), subcampos de 
pesquisa de empreendedorismo que não se enquadraram no mainstream estão ocupados 
dividindo-se academicamente em guetos. 

 
Esses subcampos de pesquisa – por exemplo, mulheres, ética, empreendedorismo informal ou 
social – tem, enquanto embraçam uma visão abrangente de motivações, dificuldades, formas 
de agencia e de resultados, também de prestar relativa atenção para a estrutura social e 
contexto. Enquanto constroem os seus caminhos separados, os subcampos de 
empreendedorismo têm respondido pela sua marginalização por meio de ativamente se 
denominando como “outros” e tentando construir sua própria legitimidade via guetos 
acadêmicos vibrantes, comunidades de práticas, conferências e revistas acadêmicas [...] a 
qualidade e a usabilidade da pesquisa em empreendedorismo está sofrendo de uma 
“guetorização” (ghettoization). (BAKER; WELTER, 2016, p. 171, tradução nossa). 

 

Nota-se que, para os autores, alguns pesquisadores que não se enquadram no mainstream de 

publicação sobre empreendedorismo passaram a criar seu próprio espaço de publicação dentro 

do campo de pesquisa de empreendedorismo, criando assim subáreas únicas, das quais 

denominaram de guetos. Como exemplos destes guetos os autores citados também enumeram 

alguns subcampos de pesquisa tido como críticos, como gênero, ética e empreendedorismo 
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informal. Estes são exemplos de publicações de empreendedorismo que ficam à margem do 

mainstream. Tedmanson et al.(2012), na edição especial de empreendedorismo da revista 

Organization, argumentam que “análises reflexivas que iluminem a bagunçada, heterógena e 

problemática natureza do empreendedorismo nem sempre é bem recebida em periódicos 

mainstream” (TEDMANSON et al., 2012, p.533, tradução nossa).  Para eles esta realidade 

reforça discursos hegemônicos do campo de pesquisa: 

  

Empreendedorismo não é apenas um construto social, mas também funciona como uma 
ideologia política que pode ser usado para reproduzir pressupostos e comportamentos 
conservadores e confusos, distorcendo e moldando a política pública e a percepção púbica de 
maneira que servem a política e economia (capitalista) para fins conservadores. 
(TEDMANSON et al., 2012,  p.536, tradução nossa). 

 

Para os autores, portanto, a abertura de publicações sobre o tema de empreendedorismo para 

pesquisas críticas trata-se também de alterar a prática organizacional de todos.  Geralmente, a 

perspectiva crítica pode apresentar, revelar ou descobrir o que normalmente está enterrado ou 

disfarçado nos pressupostos assumidos como corretos, atuando com um efeito emancipatório 

(VERDUIJN et al., 2014). Na visão de Verduijn et al.(2014) a crítica na pesquisa em 

empreendedorismo é necessária pois a sua emancipação vai em contato direto com um campo 

de pesquisa notadamente romantizado e construído num estado de emancipação, elevação e 

opressão. Dessa maneira, a crítica em empreendedorismo deve atuar como um sistema de 

equilíbrio, contestando e discutindo lugares comuns de uma teoria ainda, muitas vezes, 

romantizada.  

 

Adicionalmente, Baker e Walter (2016) sugerem que o mainstream da pesquisa em 

empreendedorismo ouça mais cuidadosamente às vozes dos guetos dos subcampos de 

pesquisa, de modo que este campo de pesquisa desenvolva uma fundação mais profunda e 

com pesquisas práticas e também críticas, integrando assim todos seus subcampos de 

pesquisa.  

 

Compartilhando a visão e importância da crítica na pesquisa em empreendedorismo, 

Tedmanson et al. (2012) sugerem que a publicação acadêmica sobre empreendedorismo deve 

alterar seu foco de pesquisas em geração de riqueza como uma motivação dominante para 
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iniciar uma empresa e incentivar a análise de “lugares obscuros” em empreendedorismo. 

Sendo assim, os autores acreditam que a pesquisa em empreendedorismo de fato avançará 

academicamente quando grandes periódicos valorizarem mais trabalhos que apresentam a 

realidade desordenada do empreendedorismo – em contraste com a visão mainstream do 

empreendedorismo como algo puramente positivo, ordenado e lógico. 

 

Zahra el al. (2014) complementam que uma solução para entender melhor o fenômeno do 

empreendedorismo academicamente é a contextualização do ambiente e atividades 

empreendedora, de modo a evitar o avanço de pesquisas generalistas – como as econômicas – 

ou apenas sobre o perfil e comportamento do empreendedor. Para as autoras a 

contextualização pode ser um agente integrador no campo de pesquisa sobre 

empreendedorismo: 

 

Contextualização oferece ao campo de pesquisa uma importante oportunidade para integrar 
paradigmas e teorias. Paradoxalmente, o fato que o campo de pesquisa em empreendedorismo 
não possuir um coerente e integrador paradigmas (SARASVATHY; VENKATARAMAN, 
2011) talvez tenha facilitado para acadêmicos escolherem variáveis contextuais que eles 
achassem interessantes. Com a limitada pesquisa realizada no campo de pesquisa, 
proliferaram-se listas de variáveis contextuais, adicionando mais barulho às análises 
estatísticas reportadas nas literaturas do que efetivamente ajudando a resolver debates e 
problemas reais do campo de pesquisa. (ZAHRA et al., 2014, p.481, tradução nossa). 

 

Entende-se que, apesar da proliferação de pesquisas contextuais distintas, a contextualização 

de problemas reais do campo de pesquisa em empreendedorismo pode possibilitar maior 

integração e coerência ao campo de pesquisa, mesmo não se posicionando como pesquisas 

críticas. A contextualização em empreendedorismo, por exemplo, sugere a descrição 

detalhada de contextos organizacionais – como estilo e cultura da empresa estudada, local de 

trabalho, etc.-, a identificar a dimensão temporal nos estudos – como contexto 

macroeconômico do país e local estudado, entre outros aspectos (ZAHRA et al., 2014). 

 

Zahra et al. (2014) complementam que a contextualização pode trazer novas respostas às 

definições teóricas antigas do campo e possibilitar o alinhamento de teorias realizadas à 

prática efetiva das atividades empreendedoras. Dada a multidimensionalidade da pesquisa em 
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empreendedorismo, a contextualização pode resolver problemas partindo “de dentro” e 

gerando novos níveis de análise (HJORT et al., 2008).  

 

Como exemplo disso, Zahra et al. (2014) identificam que a análise de contextos pode 

encorajar ou desencorajar o empreendedorismo e que alguns destes podem facilitar ou não o 

desenvolvimento de empresas. A cuidadosa contextualização de pesquisas em 

empreendedorismo pode, assim, identificar aspectos determinantes na geração de teoria neste 

campo de pesquisa e trazer soluções “de dentro” para um campo de pesquisa notadamente 

analisado “por fora”. Esta característica da pesquisa em empreendedorismo será importante na 

delimitação do objeto de pesquisa e metodologia proposta por este trabalho – apresentados no 

decorrer deste estudo. 

 

Foi apresentado nessa subseção o desenvolvimento da pesquisa de empreendedorismo para 

outros campos. Percebe-se que a multifacetada pesquisa da área apresenta dificuldades em 

gerar teorias unificadoras, de modo que a legitimidade do seu campo de pesquisa tende a ser 

contestado. Apresentam-se como soluções para avanço dessa literatura a utilização de estudos 

qualitativos, em especial privilegiando a contextualização dos ambientes estudos. 

 

Para possibilitar a revisão teórica de temas específicos utilizados por este estudo sobre 

empreendedorismo, será apresentado na subseção a seguir a pesquisa de redes em 

empreendedorismo. 

 

2.1.3 A pesquisa de redes em empreendedorismo 

 

Na última subseção foi apresentada a origem, principais correntes da pesquisa em 

empreendedorismo, além da visão geral e crítica sobre a publicação neste campo de pesquisa. 

Nesta subseção será apresentada uma das correntes de estudo em empreendedorismo, que 

estuda o impacto de redes na atividade empreendedora. Entende-se que esta revisão se faz 

necessária dada a finalidade o objeto de pesquisa deste estudo – que será apresentado em 

detalhes na seção 3.  
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A pesquisa de redes no campo de empreendedorismo emergiu em meados dos anos 1980 

(HOANG; ANTONCIC, 2003).  O interesse e avanço de pesquisas neste tema têm como base 

de que o empreendedor utiliza de redes para desenvolver sua atividade. Em uma das pioneiras 

publicações sobre o tema, Aldrich e Zimmer (1986) estabelecem a necessidade de redes na 

atividade de empreendedorismo: 

 

 

Empreendedores devem estabelecer conexões a recursos e nichos em uma estrutura de 
oportunidades e, em algum momento, eles devem ter sido afetados por relações sociais de 
pessoas que os motivaram. (ALDRICH; ZIMMER, 1986, p.3, tradução nossa). 
 

 

Autores entendiam que o empreendedor, como um agente que tem como comportamento a 

busca de oportunidades, tem na geração de relações um aspecto fundamental para a busca de 

recursos (ALDRICH; ZIMMER, 1986; DUBANI; ALDRICH, 1991; HOANG; ANTONCIC, 

2003). Eles sugerem, portanto, que a inserção do empreendedor em um contexto social é um 

ponto fundamental para a facilitação ou não de atividades empreendedoras.  

 

Faz-se importante ressaltar que redes são padrões de interação entre indivíduos, grupos e 

organizações (DUBANI; ALDRICH, 1991). Para Aldrich e Zimmer (1986), as interações 

entre dois agentes acontecem quando: (1) existe um conteúdo comunicativo, ou informação 

encaminhada de uma pessoa para a outra; (2) há a troca de conteúdo, bens ou serviços entre 

duas pessoas e (3) existe um conteúdo normativo ou expectativa de cada pessoa sobre a outra, 

devido a um atributo ou característica específica dela. As redes podem, também, ter uma 

estrutura de interação direta ou indireta entre atores, que a utilizam para gerar a 

movimentação de recursos e informações (HOANG; ANTONCIC, 2003).  

 

Neste aspecto, o empreendedor, como qualquer outro agente, pode fazer uso de uma rede para 

as suas atividades. Para Dubini e Aldrich (1991) o empreendedorismo como atividade é uma 

ação de mobilização de recursos, que envolve interação com outros para busca de dinheiro, 

trabalho e esforço, de modo a possibilitar que uma empresa tenha sucesso economicamente. 

Ou seja, para que um empreendedor tenha sucesso econômico, ele deve conseguir gerar 

relações entre uma cadeia de pessoas e organizações distintas, mobilizando informações e 

pessoas. Entende-se que esta ótica da atividade empreendedora se baseia na interação de 

indivíduos e organizações em diferentes ambientes, gerando interações entre diferentes atores. 
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Portanto, ao contrário de parte da literatura organizacional que distingui indivíduos, 

organizações e ambientes, a teoria de redes enfatiza que as interações entre estes atores é o 

que constitui o papel das redes (DUBANI; ALDRICH, 1991). Autores que trabalham com 

esta teoria entendem que o ambiente está nas organizações, que tem suas fronteiras penetradas 

por outros membros (WEICK, 1979).  

 

Nesse contexto, o empreendedor é visto como um agente gerador – e em busca – de novas 

interações, para que consiga mobilizar novos recursos e alterar a realidade econômica de um 

determinado ambiente. Buscando a melhor combinação possível de diferentes recursos 

disponíveis, situados dentro ou fora da empresa, o empreendedor funciona como um 

articulador de redes e, assim, como um agente de inovação (VALE; WILKINSON; 

AMÂNCIO, 2008). 

 

Pode-se dizer, então, que as redes auxiliam o empreendedor na sua atividade. Além de gerar 

acesso a recursos em posse de outros atores, um dos principais benefícios das redes para o 

processo de empreendedorismo é a geração de informação e ajuda (HOANG; ANTONCIC, 

2003). O ambiente incerto e dinâmico no qual as atividades empresariais ocorrem estimula a 

busca de empreendedores por redes de informação e ajuda ou apoio.  A busca de informações 

muitas vezes ocorre em redes de apoio com empresários bem sucedidos, investidores e outras 

organizações (HOANG; ANTONCIC, 2003). Os relacionamentos entre agentes em rede, por 

sua vez, podem ter um nível múltiplo – envolvendo amizade, informação e troca de 

informações de negócio (HUMAN; PROVAN, 1996). 

 

O apoio a empreendedores pode ocorrer inclusive de maneira emocional, de modo a 

possibilitar um suporte emotivo a empreendedores que estão arriscando seu capital e precisam 

de apoio para permanecer na sua atividade profissional (BRUDERL; PREISENDORFER, 

1998).  Outro exemplo de benefício é a interação de empreendedores com outros agentes em 

busca de legitimidade. Empreendedores buscam legitimidade de modo a reduzir o risco 

percebido da sua empresa criando relações certificadoras (HOANG; ANTONCIC, 2003), 

como com empresas reconhecidas no mercado econômico. 

 

Vê-se, dessa maneira, que as relações e interações podem ter diversos graus de força e 

benefícios específicos ao empreendedor.  Para ter-se um laço entre agentes de uma rede basta 

ter uma relação/interação entre eles (VASCONCELOS, 2007). Porém, para diferenciar a 
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intensidade dessas interações, Granovetter (1983), autor com destaque na teoria de redes, 

fortalece a distinção entre os conceitos de laços fortes e laços fracos.  

 

Laços fortes podem ser identificados caso existam quatro propriedades em uma interação: 

tempo, intimidade (confiança mutua), intensidade emocional e ajuda ou serviços entre 

indivíduos (GRANOVETTER, 1983).  São, portanto, laços com maior confiança entre as 

partes, nos quais existe intimidade emocional, tempo de interação maior e troca de interações 

frequentes e recíprocas entre as partes. Devido a maior confiança e aproximação emocional, 

os indivíduos normalmente dedicam-se com mais intensidade a este tipo de interação 

(ALDRICH; ELAM; REESE, 1997). Os laços fortes normalmente tem maior motivação de 

ajuda recíproca e estão disponíveis com maior facilidade (GRANOVETTER, 1983). 

Granovetter (1983) salienta, porém, que quanto mais forte um vínculo, mais parecidos são os 

indivíduos e mais homogênea costuma ser a sua rede de relacionamentos. 

 

Os laços fracos, por sua vez, são descritos como uma extensão de indivíduos dos quais os 

atores não tem acesso direto por meio do seu grupo de contatos imediato (GRANOVETTER, 

1983). Para acessá-los os agentes de uma rede necessitam realizar contato com outros grupos 

de indivíduos e gerar interação mais fraca, dada a ausência conjunta dos quatro componentes 

necessários para que um laço seja forte - tempo, intimidade, intensidade emocional e ajuda e 

serviços entre indivíduos. Somado a isso, tendo em vista que os laços fracos normalmente 

pertencem a outro grupo de indivíduos eles proporcionam acesso à informação e recursos 

disponíveis além do seu círculo social (GRANOVETTER, 1983). Leonard e Onyx (2000) 

argumentam que os laços fracos são construídos em relacionamento impessoais e entre 

estranhos1 que compartilham um interesse em comum. 

 

Dada a característica de acesso a círculos sociais distintos utilizando-se de laços fracos, 

Granovetter (1983) entende que os vínculos fracos são mais relevantes que os laços fortes. 

Utilizando apenas de uma rede de laços fortes, os indivíduos ficariam restritos a uma rede 

limitada de interações e apenas com interações de um mesmo círculo social. Sendo assim, 

para o autor o uso de laços fracos possibilita uma difusão de cultura e de informações, pois 

conexões de outros grupos e indivíduos passam a penetrar novos círculos de rede. Para 

                                                 
1 Alguns autores, como Aldrich, Elam e Reese (1997), entendem que “estranho” (ou contatos) são um terceiro 
tipo de laço de relacionamento – que não laços fortes ou fracos. Para este estudo, porém, seguiu-se a abordagem 
de Leonard e Onyx (2000) de que “estranhos” podem ser considerados laços fracos de relacionamento. 



30 
 

 

Granovetter (1983) “laços fracos são assertivamente importantes devido a sua maior 

probabilidade de funcionar como intermediários (bridges) do que laços fortes” 

(GRANOVETTER, 1983, p. 229, tradução nossa). Os laços fracos, portanto, apresentam a 

possibilidade de gerar relações novas entre grupos e indivíduos desconhecidos, gerando uma 

interação e conexões integrativas. 

 

De acordo com o autor, a potencialidade dos laços fracos gerarem mobilidade e oportunidades 

é muito grande. Granovetter (1983) usa do exemplo de indivíduos que utilizam de redes para 

buscar recolocação profissional para explicar esse fato. Citando seu trabalho empírico de 

1974 sobre indivíduos desempregados, Granovetter (1983) apresenta que indivíduos buscando 

uma recolocação profissional possuem maior probabilidade de obter e de se informar sobre 

novas atividades profissionais utilizando-se de laços fracos do que se utilizando de laços 

fortes. Isso ocorre devido à multiplicidade de círculos sociais que podem ser alcançados por 

meio dos laços fracos, em comparação com a restrição do tamanho de rede que os laços fortes 

geram. 

 

Reforçando a intensidade dos laços fracos, Granovetter (1983) acredita que um sistema 

complexo e integrativo pode existir apenas se os laços fortes forem proibidos. O autor 

identifica que os laços fortes tendem a diminuir a interação entre agentes e restringir a 

interação de estranhos e, logo, dos laços fracos. Na visão do autor deve-se gerar um ambiente 

propicio para que os laços fracos se desenvolvam, criando pontes/intermediação entre 

diferentes atores de uma rede, de modo que a interação entre grupos distintos seja mais bem 

explorada. 

 

Estes ambientes sem laços fortes são chamados na literatura de redes de “buracos estruturais”. 

De acordo com Hoang e Antoncic (2003) estes ambientes demonstram uma ausência de laços 

entre agentes, proporcionando buracos estruturais criadores de um tipo de valor econômico 

baseado nas relações sociais (GRANOVETTER, 1983). Com isso, intermediários podem 

lucrar por meio do estabelecimento de intermediações entre os agentes não conectados nestes 

“buracos estruturais”. Ocupar essa posição de intermediação proporciona a possibilidade de 

gerar poder ou influência sobre outros indivíduos não conectados em rede (KRACKHARDT, 

1995). Sendo assim, essa oportunidade é diversa e pode aumentar o nível de exposição e 

desenvolvimento das redes. Quando este cenário acontece, pois, estimula-se a intermediação 

de interações sociais, que pode ter uma finalidade econômica de agentes. 
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Além das intensidades de laços de relacionamento tratados anteriormente, faz-se importante 

apresentar brevemente outros conceitos sobre o estudo de redes e seu impacto na pesquisa de 

redes em empreendedorismo. Estes conceitos auxiliaram no entendimento e análise proposta 

por este estudo. Os principais conceitos sobre redes em empreendedorismo de importância 

para esta pesquisa estão listados abaixo: 

 

a) Densidade: é a “extensividade de laços entre pessoas ou organizações” (VASCONCELOS, 

2007). Ela é medida pela comparação do número total de laços presentes de acordo com o 

número de laços que existiriam se todos de uma determinada rede estivessem conectados 

entre eles (ALDRICH; ZIMMER, 1986). Ou seja, a densidade é um conceito que visa 

identificar o quanto do potencial de interação de fato ocorre em uma determinada rede. Este 

conceito remete que não é suficiente que uma rede seja grande, caso poucas interações 

ocorram dentro dela. 

 

Tendo em vista que empreendedores procuram redes que possibilitem o acesso a muitos 

indivíduos distintos, estes tendem a valorizar um ambiente com alta densidade de indivíduos, 

ou seja, redes em que as interações reais entre membros sejam próximas da oportunidade total 

de interação entre eles. 

 

b) Alcance: refere-se à presença ou não de um caminho entre duas pessoas, independente da 

distância deste (ALDRICH; ZIMMER, 1986). Uma rede que possibilite que o indivíduo X 

tenha acesso ao individuo Y é uma rede que tem alcance de realizar esta interação. Essa 

interação pode ocorrer diretamente ou indiretamente – o alcance indireto acontecerá via 

intermediários (DUBINI; ALDRICH, 1991).  

 

Pensando em empreendedores, faz-se lógico assumir que empreendedores buscam ambientes 

de redes que possibilitem o alcance de diferentes indivíduos, mesmo que de maneira indireta. 

Um ambiente de rede com obstruções e sem acesso a muitos agentes impossibilita o contato 

entre membros de uma rede.  

 

c) Centralidade: a centralidade de uma pessoa em uma rede é determinada por dois fatores: 

(1) a distância total entre uma pessoa focal e todas as outras e (2) o número total de pessoas 

que uma pessoa focal pode alcançar (ALDRICH; ZIMMER, 1986). Ou seja, cada indivíduo 
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possui uma distância entre outros indivíduos de uma rede e possuí alcance direto a um 

número determinado de pessoas desta. Com isso, naturalmente alguns indivíduos possuem um 

papel central nas redes, servindo de intermediários comunicativos entre membros e, muitas 

vezes, tornando-se exemplos de conduta e comportamento para outros indivíduos da rede.  

 

Para o estudo de empreendedorismo, entende-se que empreendedores muitas vezes procuram 

espaços nos quais indivíduos possuam grande centralidade – ou seja, que tenha distâncias 

pequenas entre indivíduos e que possam alcançar diretamente muitas dessas. 

 

d) Corretores (ou intermediários): são pessoas ou empresas que intermediam indivíduos 

que possuem interesses complementares, transferindo informações ou recursos (DUBINI; 

ALDRICH, 1991). Algumas características sociais podem facilitar a intermediação e algumas 

organizações e associações possuem a finalidade específica de realizar esta atividade, como 

associações voluntárias, aparatos públicos e outras organizações que aumentem as 

probabilidades de dois indivíduos realizarem uma interação nova (DUBINI; ALDRICH, 

1991). Do ponto de vista do empreendedor, a intermediação, seja ela onerosa ou não, pode ter 

uma finalidade de auxílio no desenvolvimento de novas interações. 

 

Entende-se por esta breve revisão dos principais conceitos para análise de redes em 

empreendedorismo que uma rede pode ter características específicas. Estas influenciam na 

qualidade, tipo e incentivo ou não a interação entre atores em uma rede. 

 

Apesar da revisão dos conceitos de redes realizados anteriormente não constituírem a 

totalidade da teoria acadêmica sobre o tema, o conhecimento destes auxiliará no entendimento 

do problema de pesquisa e análises propostas por esta pesquisa. A revisão de publicações 

sobre redes em empreendedorismo, até este ponto desta subseção, apresentou conceitos gerais 

e legitimados por este tema. Faz-se importante apresentar em linhas gerais as variações de 

pesquisas realizadas sobre este tema, assim como oportunidades e direções de pesquisa. 

 

Hoang e Antoncic (2003), em uma revisão de 70 artigos publicados entre 1984 e 1999 sobre o 

estudo de redes em empreendedorismo, realizaram uma importante análise sobre o tema. Na 

opinião dos autores, o estudo de redes em empreendedorismo apresenta a ausência de uma 

abordagem específica e integrativa. Muitas influências e abordagens impactaram a publicação 

sobre o tema, que se tornou diversa. Apesar disso, notam-se dois grandes grupos de estudos 
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sobre o tema: (1) o estudo do impacto de redes na atividade empreendedora e como elas 

levaram a benefícios para estas empresas e (2) como a atividade empreendedora influenciou o 

desenvolvimento de redes de uma forma geral. 

 

Foram realizados muitos estudos no primeiro grupo de estudos sobre redes em 

empreendedorismo. Grande parte destes demonstram que empresas e empreendedores se 

beneficiam da interação interorganizacional (HOANG; ANTONCIC, 2003). Com o passar do 

tempo, então, as publicações sobre o tema passaram então a estudar quais relações tem maior 

impacto neste benefício. Geraram-se, diversos estudos sobre a força dos laços, densidade, 

centralidade, alcance e intermediários – conceitos que apresentamos anteriormente. 

 

No segundo grupo de pesquisa em redes de empreendedorismo definido por Hoang e 

Antoncic (2003), de maneira contrária às pesquisas citadas anteriormente, as redes passaram a 

ser estudadas como variáveis dependentes. Os autores explicam que diversos modelos de 

geração de redes em empreendedorismo foram criados e estudos tiveram como maior 

contribuição a consolidação de como redes eram utilizadas por empreendedores na atividade 

empreendedora.  

 

Hoang e Antoncic (2003) concluem que os dois grupos de publicação sobre redes em 

empreendedorismo deste período geraram pouca integração sobre as pesquisas desta temática. 

Os trabalhos gerados avançaram nas teorias destes dois grupos de pesquisa, porém a dinâmica 

de como as interações realmente acontecem no dia a dia foi pouco estudada. Para os autores a 

causa disso está na metodologia basicamente quantitativa utilizada nestas pesquisas: 

 

Nós gostaríamos de finalizar este artigo com um pedido por mais pesquisa qualitativa e 
indutiva, que estimule trabalhos futuros por meio da geração de novas teorias. Esse tipo de 
pesquisa é muitas vezes rapidamente rejeitado devido a preocupações com a sua 
generabilidade e crítica com a sua tendência de ser mais descritiva que prescritiva (BORCK; 
ARTHUR, 1995). Tendo em vista o estado e conhecimento em volta de empresas em estágio 
inicial e o estabelecimento de redes, nós acreditamos que o potencial de contribuições destes 
estudos pode ser imensurável. (HOANG; ANTONCIC, 2003, p.183, tradução nossa). 

 

Os autores reforçam, portanto, que o aspecto metodológico quantitativo da maior parte das 

publicações sobre redes e empreendedorismo limita a ótica de estudo e teorias geradas sobre o 
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tema. Com a metodologia quantitativa os dois grupos de pesquisa citados se perpetuaram 

como caminhos únicos deste tema de pesquisa e limitaram o avanço da pesquisa contextual e 

dinâmica sobre redes em empreendedorismo. 

 

Em revisão de artigos publicados sobre o tema entre 1995 e 2005, Jack (2010) reforça que os 

estudos quantitativos na área associaram-se a tentativas de medir a atividades de redes, seu 

tamanho, densidade e frequência de contato e que, neste processo, muitos estudos foram 

criticados por serem confusos ou contraditórios – muitas vezes pois seus pressupostos e 

técnicas de mensuração divergiram. Apesar de terem sido determinantes para a generalização 

e mensuração de alguns aspectos das redes em empreendedorismo, a pesquisa restritamente 

quantitativa tem dificuldades de explicar a intangibilidades de como as relações ocorrem, a 

fragilidade das barreiras comunicativas, assim como a atividade humana diária (JACK, 2010). 

 

Para Jack (2010) a pesquisa qualitativa seria mais indicada para explorar os processos de 

desenvolvimento e motivação da formação de redes, principalmente na tentativa de explorar a 

relevância do contexto e como pessoas interagem no seu ambiente (BIRLEY, 1995). Dado 

que indivíduos são animais sociais e as redes são formadas por ações humanas, Jack (2010) 

acredita que devemos entender melhor o contexto de formação de redes e contexto social. 

Para o autor as redes devem ser vistas como parte da estrutura social e, até mesmo, como a 

reificação do contexto. Tendo isso em mente, o estudo das redes em empreendedorismo deve 

entender como redes se formam, de modo a trazer detalhes que possibilitem o entendimento 

do contexto social e de seus relacionamentos. 

 

De acordo com Baker, Onyx e Edwards (2011) a metodologia qualitativa em redes e 

empreendedorismo pode complementar os avanços realizados pelos estudos quantitativos. 

Uma visão de dentro dessas comunidades de redes ajudaria a entender como o capital social 

em uma rede foi construído, dado seu aspecto cooperativo e produção realizada pela interação 

de diversos atores (CORNING, 2002). 

 

Apesar de não haver consenso de como as redes em empreendedorismo deveriam ser 

estudadas, o uso mais recorrente de técnicas qualitativas como observação não participante e 

participante, entrevistas semiestruturadas e etnografia ajudariam a estender as conclusões 

sobre o tema (JACK, 2010). O autor reforça também que alternativas nas técnicas de coleta de 

dados e análises, assim como o estudo contextual da formação e desenvolvimento de redes, 
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ajudariam a academia a avançar neste tema de pesquisa. Na visão de Jack (2010) o estudo de 

redes não deve escolher entre uma metodologia única – quantitativa ou qualitativa- mas sim 

utilizar de metodologias e técnicas de pesquisa distintas e complementares, de modo que a 

temática de redes em empreendedorismo possa avançar em problemas de pesquisa diferentes 

e que mutuamente beneficiem ambas as perspectivas metodológicas. 

 

Um exemplo do uso de metodologias quantitativas e qualitativas no estudo de redes em 

empreendedorismo é o avanço da literatura sob a ótica de inserção social. Os trabalhos 

quantitativos sobre o tema indicam que essa abordagem ainda não foi plenamente utilizada 

para compreender o fenômeno de empreendedorismo (VASCONCELOS, 2007). Este autor 

acredita que a utilização de metodologias qualitativas poderia capturar a evolução de negócios 

e de relacionamentos. 

 

Atualmente a literatura de inserção social identificou que o contexto e redes com alcance ao 

empreendedor são determinantes na sua atividade. Johannisson (1998), por exemplo, sugere 

que no início de desenvolvimento de um negócio os empreendedores procuram inicialmente 

os seus contatos diretos, como família e amigos – normalmente laços fortes de 

relacionamento. Eles necessitam, porém, acessar também redes sociais que não possuem 

relacionamento e interação prévia realizada, de modo a estabelecer novos relacionamentos de 

negócios (JOHANNISSON, 1998). A dificuldade a acesso a estes novos atores impossibilita  

empreendedores de efetivamente mobilizar recursos e pessoas (BIRLEY, 1986, ALDRICH; 

ZIMMER, 1986). Reconhece-se, porém, que a literatura em redes em empreendedorismo, 

apesar de reconhecer o argumento de inserção social desde Granovetter (UZZI, 1996), pouco 

avançou no entendimento de como essa inserção social é formada e ocorre no dia a dia das 

interações entre os atores. Análises futuras do contexto social de empreendedorismo precisam 

trazer uma visão ampla sobre o tema, mas também o nível organizacional das empresas, de 

modo a proporcionar uma perspectiva mais completa da natureza dos ecossistemas 2 de 

empreendedorismo (WRIGHT, 2012). 

 

Sendo assim, propõe-se que o uso de pesquisas qualitativas seja capaz de auxiliar o avanço da 

literatura sobre redes em empreendedorismo. Métodos que utilizem da observação e 

entrevistas semiestruturadas (JACK, 2010) podem trazer luz a particularidades da interação 

                                                 
2  Em muitos espaços de empreendedorismo o termo “ecossistema” é utilizado para descrever o ambiente 
empreendedor. 
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entre agentes de uma rede, demonstrando características da sua formação e interação. 

Utilizando-se da exploração deste contexto (ZAHRA et al., 2014), faz-se possível a geração 

de novas teorias e abordagens sobre redes em empreendedorismo. 

 

Nesta subseção foi apresentada uma literatura específica sobre empreendedorismo que 

auxiliará no entendimento dos objetos de pesquisa propostos neste estudo e, também, nas 

análises destes. Na próxima subseção será realizada a revisão teórica sobre os espaços de 

coworking. 

 

 

2.2 O fenômeno de coworking 

 

O conceito de coworking pode ser visto em ambientes de trabalhos antigos do século 

19, nos conhecidos cafés literários que estimularam o nascimento de novas formas artísticas 

como o Dadaísmo (MORISET, 2014). Nesta época, este tipo de estabelecimento funcionava 

como “um ponto de encontro e de estudos, aliado às possibilidades de serviços de um café, 

tendo sido palco de reuniões que levaram a idealização de muitos movimentos e vanguardas 

artísticas em diferentes momentos históricos” (SOARES; SOLTORATO, 2015, p.62). De 

maneira similar, o trabalho em espaços compartilhados como cafeterias ou espaços públicos 

também demonstrou características notadas em espaços de coworking (GARRETT; 

SPREITZER; BACEVICE, 2017). 

 

O termo coworking, porém, surgiu apenas no ano de 1999, com o desenvolvimento de uma 

nova plataforma de computadores criada por Bernie DeKoven, que visava tornar visíveis as 

notas mais importantes de algumas reuniões para todos seus participantes (SOARES; 

SOLTORATO, 2015). O termo surgiu, portanto, de uma ideia de colaboração entre colegas de 

trabalho.  

 

A evolução da utilização do termo teve sua consolidação em 2005, quando um engenheiro de 

software criou um ambiente de compartilhamento de espaço em centro comunitário para 

mulheres, em São Francisco, Estados Unidos (SPINUZZI, 2012). Com a capacidade na época 

para cerca de oito mesas destinadas a atividades como alimentação e meditação, possuía um 
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horário fixo para ser fechado e regras de utilização. O sucesso desta primeira iniciativa 

estimulou a abertura de novos espaços de coworking na região. 

 

No ano de 2011 existiam mais de 700 coworkings inaugurados mundialmente – na época 16 

no Brasil (DESMAG, 2011). O Global Coworking Map, site colaborativo que mostra todos 

coworkings identificados mundialmente, relata que em Janeiro de 2018 existiam 1.665 

espaços de ativos mundialmente, com presença em 108 países e 809 cidades – desses 281 no 

Brasil, sendo 130 na cidade de São Paulo. A evolução histórica, e recente, da quantidade 

destes espaços no Brasil demonstra a relevância do fenômeno na sociedade atual. 

 

Mas o que é coworking? Na definição de DeGuzman e Tang (2011) coworking envolve um 

grupo diverso de pessoas, e que não necessariamente trabalham para a mesma empresa ou 

projeto, que trabalham lado a lado, dividindo espaço e recursos. Já na definição de Merkel: 

“coworking refere-se à prática de trabalhar lado a lado com outra pessoa, em um espaço 

flexível e compartilhado, aonde mesas podem ser alugadas diariamente, semanalmente ou 

mensalmente.” (MERKEL, 2015, tradução nossa). A flexibilidade de locação de espaço citada 

por Merkel possibilita que mais pessoas participem de espaços de coworking, dada a 

flexibilidade de locação e, muitas vezes, redução de custo se comparada a um escritório 

individual (MERKEL, 2015).“Coworkers” ou membros – como trataremos neste estudo 

indivíduos que participam de um coworking – normalmente pagam uma taxa mensal para 

locar um espaço compartilhado e, muitas vezes, tem o explícito objetivo de participar de 

socialização com outros colegas (GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017). 

 

O objetivo de socialização de muitos remete a definições distintas sobre o que são espaços de 

coworking, como a do site Coworking Wiki, uma organização voltada para a disseminação 

destes espaços no mundo:  

 

 

Profissionais independentes e aqueles com flexibilidade de mão de obra trabalham melhor 
juntos do que sozinhos. Espaços de coworking referem-se a construção de comunidade e 
sustentabilidade. Participantes concordam com os valores definidos pelos fundadores do 
movimento, assim como interagem e dividem com os outros. Nós queremos criar espaços 
melhores para trabalhar e, como resultado, uma maneira melhor de trabalhar. (WIKI 
COWORKING, tradução nossa). 
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Pode-se notar nessa definição de espaços de coworking como comunidades de interação, 

ajuda e que tem como objetivo a criação de uma maneira melhor de trabalhar e com valores 

pré estabelecidos de um “movimento”. Dada a dificuldade de generalização de espaços 

compartilhados possuírem tais valores e para a finalidade proposta por esse estudo, este 

estudo terá em Merkel (2015) – apresentado anteriormente – a sua definição de coworking. 

Adiciona-se a definição desta autora o entendimento que estes são espaços de prática social, 

pelo qual seus membros obtém conhecimento prático e compartilhado desta atividade 

(MERKEL, 2015). 

 

Posto isso, faz-se importante esclarecer as motivações de coworkers utilizarem estes espaços. 

A recente literatura sobre o tema identifica como principais motivações:  

 

- Flexibilidade, custo e conveniência: 

 

Para Merkel (2015), os espaços de coworking apresentam um grande benefício para seus 

clientes, visto que a utilização deste espaço por trabalhadores autônomos ou de pequenas 

empresas apresenta custo menor do que montagem e custeio de um escritório próprio. 

Principalmente em grandes centros urbanos, os custos de manutenção de um escritório 

próprio tornam-se uma barreira para início ou manutenção de atividades de muitas empresas.  

 

Usualmente os espaços de coworking contam com serviços direcionados para as necessidades 

dos seus clientes, como: cozinha compartilhada entre usuários, serviços de recepção e 

telefonista, uso de salas de reuniões privativas, entre outros. Dessa maneira, o 

compartilhamento de custo de serviços possibilita que muitos coworkers tenham acesso a 

recursos e serviços que, por questões financeiras, muitas vezes não poderiam acessar em 

escritórios privativos próprios.  

 

Somam-se a isso as dificuldades operacionais de administrar todos os serviços que um 

escritório próprio exige, como comprar móveis, equipamentos e contratação de funcionários 

(LEFORESTIER, 2009). Sendo assim, os espaços compartilhados de coworkings tornam-se 

uma opção para indivíduos em busca de locais de trabalho flexíveis e usualmente com um 

menor custo.  
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Nestes espaços normalmente indivíduos podem iniciar ou finalizar sua permanência a 

qualquer momento e possuem liberdade para sentar em qualquer cadeira vazia que quiserem 

(GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017). Sendo assim, adicionalmente a sensação de 

liberdade de reduzida política normativa sugere um ambiente mais flexível para seus usuários. 

 

- Dificuldade em trabalhar sozinho: 

 

Uma das motivações de trabalhadores autônomos utilizarem estes espaços é a fuga do tédio e 

frustação de trabalhar sozinho em espaços de trabalho, lazer ou em casa (MERKEL, 2015).  A 

utilização de espaços específicos para trabalho possibilita estruturar a sua rotina de trabalho 

em um novo local, deixando bem clara uma linha de distinção entre trabalho e vida privada 

(WITTEL, 2001). Dessa maneira, estes espaços tornam-se uma opção de local diferenciada 

também para aqueles indivíduos que possuem local próprio para trabalhar trabalho, mas que 

buscam uma rotina e local que ajude a melhor organizar sua rotina.  

 

- Interação colaborativa com colegas 

 

Coworking também pode ser visto como uma maneira de compensar a diminuição de contato 

social com colegas e assim combater o isolamento (GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 

2017; MERKEL, 2015). Um simples “bom dia” para um vizinho de cadeira ou uma conversa 

no espaço compartilhado de cozinha pode gerar um envolvimento humano positivo, 

principalmente para profissionais autônomos que realizam poucas interações sociais durante a 

sua rotina profissional. Para alguns indivíduos esta interação pode inclusive representar uma 

diminuição dos riscos profissionais dos indivíduos (MERKEL, 2015), pois as interações 

possibilitam a reflexão e comparação de dificuldades e fases de negócios.  

 

Além de uma simples interação diária, alguns indivíduos buscam os espaços de coworking 

para possibilitar interações que gerem real envolvimento entre membros (BUTCHER, 2013). 

Butcher (2013), em um trabalho empírico em um coworking na Austrália apresentou que 

muitos coworkers valorizavam as interações diárias do espaço, que iam desde lavar as louças 

da cozinha compartilhada a realizarem confraternizações em conjunto no local. Essa 

aproximação entre usuários deste espaço levou, em muitos casos, ao desenvolvimento de 

amizades que extrapolaram os limites físicos do coworking. As relações criadas nestes 

espaços podem ser superficiais ou possuir maior impacto na vida dos indivíduos. Tendo em 
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vista o valor de tais interações, gestores de espaços de coworking tem incentivado mais 

conexões ativas entre os coworkers, de modo que estas possam levar a relacionamentos de 

trabalho entre empresas (ZUBOFF; MAXMIN, 2004). 

 

As interações que sugerem laços de confiança entre colegas muitas vezes são discutidas na 

literatura de coworking sob o conceito de comunidade. Para ser possível discutir estes espaços 

sob este conceito faz-se necessário uma breve apresentação da literatura sobre comunidade.  

Gusfield (1975) faz uma importante distinção entre: (1) comunidade estrutural - como 

geográfica ou de função própria - e (2) comunidade como qualidade ou caráter de 

relacionamento humano.  

 

Grande parte da pesquisa em comunidade deu-se sobre o aspecto estrutural (BRINT, 2001) e, 

dessa maneira, tradicionalmente comunidade foi definida como um grupo de pessoas que são 

socialmente independentes e que dividem algumas práticas que mutuamente definem e 

alimentam a comunidade (BELLAH et al., 1985). 

 

Para formação do segundo conceito de comunidade citado – conceito que será utilizado neste 

estudo – emerge também a noção psicológica de comunidade, que previa a existência de 

quatro elementos para existência de uma comunidade: (1) tornar-se membro, (2) influência, 

(3) integração, (4) conexão emocional e (McMILLAN; CHAVIS, 1986). Garrett, Spreitzer e 

Bacevic (2017) apresentam estes elementos: tornar-se membro significa pertencer ou ter 

identificação com o coletivo; influência torna-se um senso bidirecional dos membros e do 

grupo entre si; integração, um sentimento que precisa ser preenchido por recursos recebidos 

de membros e, por fim, conexão emocional trata-se de uma ligação que deve ser desenvolvida 

por meio de interações positivas e compartilhamento de experiências. Estes autores ressaltam 

que estudos nesta ótica de comunidade passaram a identificar a melhoria no bem estar 

psicológico dos indivíduos em participarem de comunidades, inclusive sugerindo que uma 

“comunidade genuína” contribui para uma vida com significado (KEGLEY, 1997). Nesse 

segundo conceito de comunidade, portanto, a interação e o relacionamento humano tornam-se 

mais importantes que a estrutura. Assim, a participação de indivíduos em determinada 

comunidade pode possibilitar, entre outros benefícios, ganhos emocionais e psicológicos. 

 

Dado o benefício que comunidades podem gerar para seus membros, Huwart, Dichter e 

Vanrie (2012) salientam que os espaços de coworking são mais que espaços de 
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compartilhamento de espaço e que também se tornaram espaços de compartilhamento de 

valores, gerando sinergias. Tendo isso em mente, para alguns autores, coworkings são espaços 

de comunidade (MUNHOZ et al., 2013; BUTCHER, 2013; SPUNUZZI, 2012; MERKEL, 

2015; GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017;  CAMPOS; TEIXEIRA; SCHMITZ, 

2015). 

 

Merkel (2015) salienta que estes espaços possuem compartilhamento de valores condizentes 

com comunidades. Recapitulando a definição destes espaços pelo site Wiki Coworking 

“Espaços de coworking referem-se a construção de comunidade e sustentabilidade. 

Participantes concordam com os valores definidos pelos fundadores do movimento, assim 

como interagem e dividem com os outros.” (WIKI COWORKING, tradução nossa). Entende-

se, então, que para parte dos autores sobre o tema concordam com a ideia de coworking trata-

se de um movimento, que possui valores e práticas pré-estabelecidas.   Para Merkel (2015), 

inclusive, essas práticas atualmente podem ser vistas em outros espaços, que não coworkings. 

De acordo com a autora, as práticas estão não apenas no conceito de comunidade, mas nos 

princípios de colaboração, abertura, diversidade e sustentabilidade que estes espaços 

promovem. 

 

Tendo em vista a prática comunitária e colaborativa em coworkings, alguns estudos empíricos 

buscaram identificar a ótica comunitárias destes espaços. Fabbri e Charue-duboc (2014) 

examinaram um espaço colaborativo de empreendedores sociais em Paris chamado La Ruche, 

utilizando-se de etnografia e entrevistas semiestruturadas. Apesar de tratar-se de um espaço 

sem fins lucrativos e voltado para empreendedores sociais, este trabalho traz elementos 

importantes para a discussão de formação de comunidade em um espaço de coworking. O 

local analisado era um espaço compartilhado e aconchegante e bem distinto de locais usuais 

de centros urbanos. Móveis eram ecológicos e decoração voltada para atender conceitos de 

sustentabilidade e empresas sociais. Além disso, locais compartilhados como cozinhas e áreas 

de descanso facilitavam a interação entre colegas. Nas palavras do arquiteto do local, 

entrevistado pelos autores, “os espaços comunitários tornam-se espaços de possibilidades” 

(FABRRI; CHARUE-DUBOC, 2014, p.16, tradução nossa). De acordo com gestores do de 

La Ruche, o espaço foi desenhado para promover espaços de convívio, dado que 

empreendedores sociais são, por definição, são “pessoas que procuram por parcerias” 

(FABRRI; CHARUE-DUBOC, 2014, p.17, tradução nossa). De maneira complementar, 

eventos e confraternizações eram organizados pelos gestores do espaço. Como resultado, 
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diversas entrevistas com coworkers do local reforçaram a existência de interações e trocas de 

informações entre eles. Em uma delas um empreendedor afirma que: 

 

 

Para Jerome, La Ruche é um mundo de conexões, informação e compartilhamento nas quais 
muitas ideias e pessoas diferentes aparecem para interagir. Esse ambiente, combinado com um 
compartilhado “valores fortes” (boa vontade e atitude positiva) incentiva um ambiente natural 
entre membros que cria valor. (FABRRI; CHARUE-DUBOC, 2014, p. 23, tradução nossa). 

 

Pode-se ver no trecho acima um exemplo dos valores compartilhados citados por Merkel 

(2015) e o positivo ambiente de troca e interações do espaço estudado por Fabrri e Charue-

duboc. Os autores afirmam que o exemplo de Jerome pode ser extrapolado para todos os 

membros entrevistados do local: 

 

Todos empreendedores enalteceram a numerosa e variada interação com outros em La Ruche 
associaram isso ao espaço, disposição do local, ambiente, eventos, estilo de gestão do local e 
outros empreendedores que compartilham este estilo. Deve ser notado que essas interações são 
fruto de atitude proativa realizada pelos empreendedores, não algo preparado e criado pelos 
gestores de La Ruche. (FABBRI e CHARUE-DUBOC, 2014, p. 27, tradução nossa). 

 

Além do sucesso de interação no estudo citado, os autores concluem que La Ruche é um 

espaço que positivamente promove a interação entre coworkers, o contato com indivíduos 

externos para acesso a outros recursos e gera um ambiente de positivo impacto para negócios 

sociais, em termos de crescimento de negócio e na confiança de seguir buscando o sucesso 

profissional após falhas. O estudo de Fabbri e Charue-duboc (2014) é um positivo exemplo de 

como o senso de interação e comunidade ocorre em um espaço de coworking. Posto isso, faz-

se necessário olhar com atenção detalhes específicos sobre o local, como a finalidade não 

lucrativa deste, perfil segmentado apenas para empreendedores sociais e especificidades desta 

atividade em especial.  

 

Outro estudo sobre coworking que traz a o caráter colaborativo e comunitário destes espaços 

foi desenvolvido por Butcher (2013), analisando um espaço chamado Hub Melbourne. O 

autor apresenta que o espaço desenvolvido com locais comunitários criou uma cultura de 
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colaboração nas tarefas “domésticas” – como limpeza das áreas comuns – e criou rituais 

semanais que incentivavam as interações entre coworkers. No estudo notaram-se rituais 

como: horário diário coletivo para beber chá, horário para aprendizado de juggling e almoços 

conjuntos semanais. Na visão do autor estes rituais possibilitaram interações superficiais, mas 

também o desenvolvimento de relacionamentos fortes entre usuários do espaço. Estes 

relacionamentos deram-se por meio de interações diárias em atividades coletivas e, 

principalmente, nos rituais de interação gerados naquele espaço. Sugere-se, portanto, que a 

interação, por mais rotineira e diversa que seja, pode levar a relacionamentos entre membros 

de um determinado coworking, integrando-os. 

 

Um terceiro estudo empírico, de Garrett, Spreitzer e Bacevice (2017) analisou um espaço de 

uma cidade dos Estados Unidos, com o pseudônimo de WelCom.  Por meio de etnografia, 

observações e entrevistas semiestruturadas coletou 120 horas de estudo neste espaço. Parte 

dos entrevistados pelos autores determinou que o primeiro e principal atrativo para 

participarem do espaço era a comunidade 3 . Os autores apresentam como resultado o 

sentimento de pertencimento e interação entre membros deste espaço. De maneira adicional 

foi percebido que o local alcança seus objetivos de interação entre membros:  

 

 

WelCom satisfaz a necessidade dos membros proporcionando conexão social sem limitar a 
flexibilidade autonomia do local. Membros podem utilizar o espaço de acordo com as 
variabilidades das suas necessidades sociais. (GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017, 
p. 828, tradução nossa). 
 

 

Dessa maneira, a WelCom, local cujo objetivo é proporcionar tais interações sociais para seus 

clientes, entende a necessidade de manter sua flexibilidade e autonomia, pois são 

características valorizadas pelos seus clientes. Os autores entendem também que o espaço 

pode criar um “senso de dono” no local, pois as tarefas colaborativas são divididas e todos os 

membros participam de alguma atividade. Como reflexo disso, alguns entrevistados pelo 

estudo relatam que é muito mais simples gerar interações quando se tem que realizar uma 

atividade juntos. Além das rotinas compartilhadas dos locais compartilhados, os gestores da 

                                                 
3 No seu estudo, Garrett, Spreitzer e Bacevice (2017) definiram comunidade como McMillan e Chavis (1986) – 
apresentados nesse estudo – e identificaram as quatro dimensões necessárias para tal (tornar-se membro, 
integração, influência e laços emocionais). 
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WelCom promovem festas temáticas, almoços, noites de filmes, viagens de campo, entre 

outras atividades – além de atividades informais mobilizadas pelos coworkers. 

 

Com o uso de rotinas compartilhadas e atividades sociais fomentadas pelos gestores do 

espaço, a interação entre membros é estimulada, aumentando as possibilidades de interações e 

desenvolvimento destas em laços de relacionamento mais fortes. Assim, incentiva-se uma 

sensação de pertencimento ao local e as interações entre coworkers são facilitadas 

(GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017). De acordo com os autores do estudo as 

interações evoluem para “amizades genuínas”, em que colegas compartilham suas vidas e 

possuem relações inclusive fora da WelCom. Membros relataram nas entrevistas, inclusive, 

que colegas do espaço se ajudam em temas variados como planejamento financeiro pessoal, 

conhecimentos sobre direito, problemas pessoais. 

 

Nota-se pelo estudo de Garrett, Spreitzer e Bacevice (2017) que se faz possível a geração de 

um ambiente colaborativo e com troca de informações entre coworkers. Este estudo sugere, 

inclusive, que a geração de um ambiente que estimula a interação parte tanto dos gestores do 

coworking como dos seus membros, que constroem juntos este espaço. Participar de uma 

comunidade envolve autonomia, mas também um compromisso pessoal – que pode ser mais 

facilmente encontrado com o estabelecimento de conexões emocionais (GARRETT; 

SPREITZER; BACEVICE, 2017). Por fim vala ressaltar que, para estes autores, a 

sociabilidade gerada por uma comunidade é mais forte que uma motivação apenas 

instrumental por comunidade. 

 

Apesar das diferenças de localização dos espaços analisados, perfil específico dos indivíduos 

e característica de gestão de cada um dos estudos, Fabbri e Charue-duboc (2014), Butcher 

(2013) e Garrett, Spreitzer e Bacevice (2017) demonstram resultados similares quanto a 

geração de um ambiente de trabalho que possibilite a interação entre colegas. Além das 

características físicas do local, vê-se que o compartilhamento de áreas comuns como cozinhas 

e o os rituais de atividades como almoço, confraternizações torna-se um incentivo para a 

interação. Nos três estudos citados, porém, surgem aspectos de interação estimulados pelos 

gestores dos espaços. Faz-se necessário, portanto, discutir o papel incentivador dos gestores 

destes espaços.  
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Como citado anteriormente, no estudo de Fabbri e Charue-duboc (2014) os autores ressaltam 

que as interações no local não foram guiadas e preparadas pelos gestores. Apesar disso, 

apresentam importância destes na preparação e manutenção de um ambiente que incentive a 

interação entre coworkers, como com a preparação de locais compartilhados, eventos e 

sugestões de rituais entre membros.  

 

Garrett, Spreitzer e Bacevice (2017), por sua vez, apresentam que o envolvimento e interação 

de membros no seu espaço ocorre pelo “desejo de comunidade” (p. 831, tradução nossa) e não 

por requerimentos ou expectativas da sua atividade profissional. Para estes autores o 

investimento de coworkers em comunidades tem como base um sentimento de membro que 

implique a atuação em um papel determinado, para tornar-se parte da comunidade. Parte desta 

atuação envolve o comprometimento de interação e bom relacionamento com outros 

membros. Esses autores entendem que os gestores do espaço estudado têm atuação direta no 

incentivo a participação, porém sem gerar expetativas rígidas e auditar seus clientes. Esperam, 

com isso, possibilitar a manutenção de uma interação autêntica e não forçada. Dessa maneira, 

para Garrett, Spreitzer e Bacevice (2017) é importante que a interação nos espaços de 

coworking seja construída em conjunto pelos gestores e pelos coworkers e não por apenas 

uma das partes. Posto isso, os estudos empíricos citados sugerem que a formação de uma 

cultura comunitária em espaços de coworking tem como um dos seus agentes a atuação direta 

da gestão destes espaços. 

 

Merkel (2015) ressalta que muitos espaços de coworking, ao se apresentarem para seus 

clientes, afirmam que a proximidade física dos seus espaços não necessariamente levará a 

interação, colaboração ou senso de pertencimento. Spinuzzi (2012) compartilha deste 

entendimento de que apenas “estar presente” não é suficiente e que, em muitos casos, a 

interação entre colegas não ocorre. Para possibilitar a interação e conhecimento dos seus 

membros, o “anfitrião” – ou gestor do espaço – muitas vezes assume um papel de 

influenciador do espaço (MERKEL, 2015): 

 

Dado que coworking é fortemente associado com valores culturais de colaboração e 
sustentabilidade, estes anfitriões consideram sua maior responsabilidade cuidar dos coworkers 
e possibilitar uma comunidade viva no local, mas também o pertencimentos dos membros a 
elas. Estes anfitriões se descrevem como “mãe do espaço” (Entrevistada Julie, de Berlim), 
como “condutores (Entrevistada Ellen, de Londres) ou como “jardineiros sociais” 
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(Entrevistado Peter, de Berlim), termos que indicam uma considerável parcela de tempo de 
investimento emocional (HESMONDHALGH; BAKER, 2011) nas suas atividades de 
anfitrião. (MERKEL, 2015, p. 128, tradução nossa). 

 

Sendo assim, para a autora gestores dos espaços de coworking são, primeiramente, 

influenciados pelos valores culturais que estes espaços invocam – que, por sua vez, 

influenciam também indivíduos a procurarem tais locais. De modo a possibilitar um local 

condizente com os valores culturais esperados, os anfitriões destes espaços usam uma 

considerável parcela do seu tempo para realizar uma função de incentivadores, condutores e 

agentes de sociais de interação. 

 

Um exemplo disso é a fala de uma das gestoras de espaço entrevistadas por Merkel (2015) 

que diz: “O caso é, se você não fizer nada, nada acontecerá. O simples fato de pessoas 

sentarem-se perto uma das outras em um espaço não leva a novas ideias e projetos. Você tem 

que estimular e facilitar a interação, se não o coworking não agregará valor” (MERKEL, 

2015, p. 129, tradução nossa). Sugere-se, portanto, que o primeiro papel do anfitrião é 

estimular o início de interações entre as pessoas, caso contrário essas não ocorrerão. De 

maneira similar, outra entrevista pela autora cita que muitos espaços de coworking são apenas 

“congregação de pessoas que vem e vão trabalhar, mas sem condutores de interação que 

facilitem relação entre os membros.” (MERKEL, 2015, p. 129, tradução nossa). Para esta 

gestora de espaço, por exemplo, a facilitação do anfitrião é essencial para que um coworking 

seja “mais do que apenas um espaço compartilhado de trabalho”. 

 

Merkel (2015) apresenta que anfitriões utilizam estratégias distintas para estimular a interação 

e colaboração entre membros. Como alternativas existem a geração de eventos e reuniões 

regulares, o desenvolvimento de boletins de notícias, confraternizações e comemorações de 

datas específicas. O desenvolvimento de programas educacionais promovidos pelos próprios 

membros – e curados pelo anfitrião - é uma atividade comum nos espaços de coworking e 

uma opção indicada para unir coworkers de acordo com seus interesses (MERKEL, 2015). 

Além dessas opções, a autora apresenta que a simples atividade do anfitrião se conectar com 

seus membros e, assim, gerar relações duradouras com eles pode ser o melhor mecanismo de 

socialização. 
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Dessa maneira, dada a diversidade de atividades de incentivo a interação que um gestor de 

coworking pode realizar e sua finalidade específica, Merkel (2015) argumenta que as 

atividades do anfitrião podem ser descritas como a de um curador. De maneira similar, um 

curador de arte, que deve gerar diálogo entre artistas, lugares e públicos (PUWAR; 

SHARMA, 2012). O processo de curadoria pode ser visto como uma intermediação cultural, 

assim como as atividades de um anfitrião de um coworking realiza entre seus membros 

(MERKEL, 2015). A autora afirma que os anfitriões intencionalmente criam interconexões 

entre pessoas, ideias, objetos e lugares, gerando um novo contexto e narrativa. Com isso, 

geram novos significados para sua atividade como gestores de um espaço compartilhado e 

para seus membros. 

 

Por fim, resta citar que uma das ressignificações dos espaços de coworking é seu 

estabelecimento como polo (hub) de diferentes organizações (SPINUZZI, 2012), dada sua 

capacidade de gerar relações. A função intermediadora de muitos espaços é condizente com a 

proliferação de startups – conceito que será trabalhado posteriormente. Neste aspecto, estes 

locais podem ter uma ação crucial de coordenação entre jovens empreendedores de startups, 

investidores e outros atores (MERKEL, 2015). 

 

Dessa maneira, as interações dos coworkings podem extrapolar os seus espaços físicos e a 

intermediação incentivada pelos seus anfitriões pode conectar seus membros com outros 

atores. Oliveira, Freitas Filho e Lanzer (2016), em estudo sobre o espaço Cubo, de São Paulo, 

apresentam que este se tornou um polo para empreendedores se conectarem. De acordo com 

estes autores este espaço assume um papel de fomentador do ambiente empreendedor 

brasileiro, visto que possibilita interação dos seus membros com agentes externos. Este 

exemplo ilustra o impacto que o desenvolvimento de interações por anfitriões do espaço 

podem gerar para empreendedores e suas redes de contatos. 

 

Como visto pelos estudos apresentados nessa subseção, entende-se que: 

 

1. Os espaços de coworking estão em intenso crescimento mundialmente; 

2. Sua definição sugere espaços compartilhados de trabalho e clientes podem busca-los 

por uma opção de custo/conveniência e/ou em busca de interação; 

3. Espaços de coworking podem ou não apresentar interações entre pessoas; 
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4. Quando estas interações ocorrem, a intensidade de relacionamentos entre membros 

pode ser variada, assim como a finalidade destes – que podem se tornar uma amizade 

pessoal e/ou uma conexão profissional. Coworkings podem apresentar valores comuns 

entre membros e criar um senso de comunidade; 

5. A existência e intensidade destas interações passa pelo processo de curadoria dos 

anfitriões destes espaços. Como gestores do espaço podem realizar atividades diversas 

para incentivar o relacionamento entre seus membros, estabelecemdo e incentivando 

conexões entre seus membros;  

6. O processo de incentivo a interação e seu papel intermediador pode trazer novos 

benefícios aos espaços de coworking, de modo que estes podem se tornar polos – ou 

locas de referência - de conexões entre diferentes atores. 

 

Este cenário revisto, de publicações ainda incipientes e de um fenômeno emergente, sugere 

que tanto a definição como as conclusões de estudos sobre o tema não são unânimes.  Como 

trata Spinuzzi (2012), coworking não é um produto concreto, mas um serviço que pode gerar 

redes de relacionamento e engajar interação de diversas pessoas. O crescente interesse por 

estes espaços pode ter como principal motivação a geração de redes e relacionamento entre 

indivíduos (SPINUZZI, 2012). Este estudo entende que a compressão de como estes 

relacionamentos ocorrem - e suas características específicas - é uma das direções esperadas 

para avanço do conhecimento deste fenômeno. 

 

Na próxima seção será apresentada a proposta de pesquisa deste estudo. 
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3. A Pesquisa 

 
 

Na seção anterior foi realizada a revisão de literatura dos principais conceitos que serão 

abordados no decorrer desta pesquisa. Esta revisão foi importante para situar as bases teóricas 

necessárias para formulação das perguntas de pesquisa deste estudo qualitativo (BANSAL; 

CORLEY,2012). Esta seção, por sua vez, tem como finalidade apresentar as delimitações, 

objetos e objetivos desta pesquisa. Para tal, faz-se importante uma breve revisão sobre dois 

grupos de publicação anteriormente apresentados: pesquisa em empreendedorismo e 

coworkings. 

Como visto, a pesquisa em empreendedorismo teve sua origem na teoria econômica e 

expandiu-se para diversas áreas de pesquisa, como administração e psicologia (GUIMARÃES 

JÚNIOR; MACÊDO, 2013). Este acontecimento pode ser atribuído parcialmente pela atenção 

dada pela sociedade capitalista ao empreendedor, que passou a vê-lo como um trabalhador 

ideal (COLBARI, 2007) e, até mesmo, com aptidões heroicas (EHRENBERG, 2010). 

A variada publicação em empreendedorismo sugere a ausência de um paradigma ou pilar para 

estudo sobre o tema (ALDRICH; BAKER, 1997).  Pode-se dizer que essa característica 

influenciou o tardio desenvolvimento do tema, cujo desenvolvimento empírico e teórico 

continua em fase inicial (BUSENITZ et al., 2003). Ainda assim o desenvolvimento 

acadêmico sobre empreendedorismo evoluiu privilegiando publicações mainstream (BAKER; 

WELTER, 2016) e de temas muitos variados – dada a alta permeabilidade da área para outros 

temas (BUSENTIZ et al., 2003).  

Como exemplo disso viu-se a vertente de publicação de redes em empreendedorismo, 

apresentada anteriormente. Esta literatura acredita que o empreendedor tem a necessidade de 

estabelecer conexões com pessoas para mobilizar recursos (ALDRICH; ZIMMER, 1986; 

HOANG; ANTONCIC, 2003). Tendo isso em vista, pesquisas sobre este tema estudaram 

especialmente características destas relações e papeis de cada ator de uma rede. Nestes 

estudos surge o intermediador como um agente ou organização capaz de promover a conexão 

de atores não conectados (KRACKHARDT, 1995; DUBANI; ALDRICH, 1991). 

Apesar da formação teórica realizada em redes e empreendedorismo, nota-se que pouco 

destes estudos foi realizado sob bases da pesquisa qualitativa (HOANG; ANTONCIC, 2003). 

Essa realidade impossibilitou o estudo de aspectos contextuais que trouxessem a realidade 
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diária das redes em empreendedorismo, em especial o desenvolvimento e motivação destas 

(JACK, 2010).  

Soma-se a isso à ausência de pesquisas qualitativas sobre a motivação e desenvolvimento de 

redes em espaços de coworking. Como apresentado anteriormente, os coworkings podem ser 

definidos não apenas como espaços compartilhados de trabalho e também como espaços de 

prática social e de interação entre pessoas (MERKEL, 2015). Apesar das motivações diversas 

para indivíduos procurarem estes espaços, percebe-se que estes passaram a ser vistos como 

locais de compartilhamento de valores de colaboração e sustentabilidade (MUNHOZ et al., 

2013; GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017). Desta forma, os coworkings passam a 

serem vistos também como comunidades (SPINUZZI, 2012; MUNHOZ et al., 2013; 

BUTCHER, 2013; GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017). Os níveis de interação 

entre coworkers podem inclusive alcançar conexões com pessoas externas, transformando 

estes espaços em incentivadores de empresas de startup, como polos de conexão com agentes 

externos (MERKEL, 2015). 

Tendo em vista os valores deste novo fenômeno, os gestores destes espaços passam a atuar 

como anfitriões e tem como uma de suas atribuições a geração de interação entre seus 

membros (MERKEL, 2015). Para que exista interação e, em decorrência, uma possível 

comunidade, a pesquisa de Merkel (2015) sugere que o anfitrião deve atuar como um curador 

e incentivador da interação de parceiros, caso contrário a interação entre membros pode não 

ocorrer.  

Dado o contexto geral apresentado, esta pesquisa tem como objetivo responder as perguntas 

de pesquisa abaixo:  

 

1. Qual o papel dos espaços de coworking na geração de laços de relacionamento de 

empreendedores de startup na cidade de São Paulo (entre colegas e outros tipos 

de organizações)?  

2. Os laços de relacionamento em espaços de coworking podem ser vistos como uma 

colaboração natural? 
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Com a primeira pergunta de pesquisa espera-se identificar o papel e como os espaços de 

coworking influenciam laços de relacionamento de empreendedores de startup no Brasil. Não 

apenas em relação aos seus colegas coworkers, mas em possíveis interações com agentes 

externos de outras organizações, como aceleradoras de negócio – objeto que será apresentado 

na próxima seção.  

Entende-se que ao identificar o papel e ação de coworkings na geração de laços de 

relacionamento surge a oportunidade de analisar a natureza destas interações. Com isso, a 

segunda pergunta de pesquisa visa responder se a interação entre coworkers pode ser vista 

como uma colaboração natural ou incentivada.  

Para alcançar os objetivos citados usar-se-á da etnometodologia, tendo como técnicas a 

realização de entrevistas semi estruturadas e a observação. O uso da pesquisa qualitativa tem 

o intuito de trazer luz a particularidades (JACK, 2010) da interação destes agentes e suas 

redes. Serão entrevistados empreendedores de startup, gestores de coworkings e gestores de 

aceleradoras de negócios, visto que estes três atores desempenham um papel fundamental no 

ambiente empreendedor de São Paulo e, em diversas situações, interagem entre si – como será 

apresentado posteriormente. 

Espera-se que as entrevistas com diferentes agentes de espaços de coworking possibilite a 

contextualização do ambiente empreendedor de São Paulo. Com a devida contextualização 

tem-se como objetivo apresentar a essência diária destes locais, de modo a entender o real 

ambiente estudado (ZAHRA et al., 2014) e auxiliar a compreensão dos fenômenos citados. 

Com esta finalidade pode-se atingir uma riqueza de detalhes sobre a realidade para promover 

a solução teórica “de dentro” e gerar novos níveis de análise (HJORT et al., 2008).  

Espera-se como principais contribuições deste estudo: (1) possibilitar o estudo dos espaços de 

coworking como intermediador de redes em empreendedorismo e (2) contestar a visão de 

ambientes de coworking como espaços de colaboração natural. 

 

Ao tratar das contribuições de publicações na área de administração, Corley e Gioia (2011) 

criaram uma matriz de contribuição teórica dividida pelos conceitos de originalidade e de 

utilidade. De acordo com a característica em cada um destes eixos o estudo passa a pertencer 

em um quadrante: (a) para originalidade uma pesquisa pode ser revelatória – demonstrando 

um novo modelo de pensamento – ou incremental – que adiciona conteúdo a uma teoria já 
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existente e (b) para utilidade uma pesquisa pode ser utilizada praticamente ou utilizada 

cientificamente. 

 

 

 

Figura 1 – Matriz de contribuição de Corley e Gioia.  
Fonte: reproduzida de publicação original de Corley e Gioia (2012). 

 

 

No que tange a originalidade este estudo tem uma contribuição incremental. Entende-se que, 

apesar de não ter sido discutido com a perspectiva de análise de redes, a interação de 

indivíduos e organizações foi citada na literatura de coworking. Ainda assim, percebe-se que, 

devido à emergência recente deste fenômeno, a literatura sobre este tema está longe de 

esgotada e carece de estudos e aprofundamentos. 

 

Este estudo possui características de utilidade de científica, pois avança na discussão dos 

temas propostos e na metodologia aplicada para tal. Como visto, a metodologia qualitativa 

proposta tem como objetivo a geração de teoria sobre os temas de empreendedorismo e redes. 

 

Por fim, dada as críticas a estudos qualitativos, Corley e Gioia (2012) apresentam que os 

estudos em administração passaram a exigir maior rigor e orientação a estudos quantitativos, 

visando a legitimidade das conclusões de estudos. Portanto, de modo a sustentar a produção 

qualitativa proposta por este estudo e tornar as conclusões plausíveis e bem alinhadas com os 

objetivos destes, os métodos de pesquisa propostas deverão ser transparentes e bem 

explicados para proporcionar as contribuições sugeridas (BANSAL; CORLEY, 2012). 
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 A próxima seção tratará de apresentar a metodologia proposta, os objetos de pesquisa e a 

estratégia de pesquisa deste estudo. 
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4. Metodologia  

 

 

Neste capítulo será apresentado a metodologia de pesquisa proposta, assim como a 

perspectiva utilizada nesta pesquisa, estratégia, objeto e métodos de coleta e análise desta. 

 

4.1 Perspectiva de pesquisa 

 

A perspectiva desta pesquisa é interpretativista (MORGAN; SMIRCICH, 1980), dada 

a importância atribuída a processos subjetivos, compreendidos por uma projeção imaginária 

individual, que favorece a importância de compreender interações humanas com o mundo 

exterior. Nesta ótica, as interações entre indivíduos e a realidade social são construídas nas 

interações do dia a dia (CUNLIFFE, 2008). Faz-se importante ressaltar que este ramo teórico 

pode ter diversas abordagens similares. Este estudo se baseia no conceito de construcionismo 

social proposto por Cunliffe (2008). 

Na perspectiva deste estudo, o conhecimento objetivo se constrói socialmente (BERGER; 

LUCKMANN, 1985): 

 

A sociedade é um produto humano. A sociedade é uma realidade objetiva. O homem é um 
produto social. Torna-se desde já evidente que qualquer análise do mundo social que deixe de 
lado algum destes três momentos será uma análise distorcida. (BERGER; LUCKMANN, 
1985, p.88). 
 

 

Essa construção social dá-se individualmente, podendo ter significados diferentes entre os 

indivíduos. No processo de aprendizado deste novo conhecimento o indivíduo vê a realidade 

como algo ordenado e com padrões estabelecidos, facilitando a validação individual destes 

(BERGER; LUCKMANN, 1985). Na visão de Berger e Luckmann (1985) a situação de “estar 

face à face”, ou seja a interação social, é a experiência mais importante no entendimento e 

validação de conhecimento pelos indivíduos – e todas outras experiências derivam desta. Por 

meio da interação social são realizadas tipificações individuais sobre a realidade e, com isso, 



55 
 

 

o conhecimento individual passa a ser construído. Essa construção assume uma posição de 

válida para cada indivíduo: 

 

A validade de meu conhecimento da vida é suposto certa por mim e pelos outros até nova 
ordem, isto é, até surgir um problema que não pode ser resolvido nos termos por ela 
oferecidos. Enquanto meu conhecimento funciona satisfatoriamente em geral estou disposto a 
suspender qualquer dúvida a respeito dele. (BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 65). 

 

 

A construção social de um conhecimento, então, pode ser única para cada indivíduo da 

sociedade, de modo que diferentes indivíduos podem, por exemplo, divergir sobre um 

determinado entendimento. Independente disso, o entendimento de cada indivíduo é dado 

como válido para ele, até nova ordem. Assim, estes significados individuais validados passam 

a direcionar a conduta deste indivíduo na sociedade. 

Ao direcionar a conduta individual, o conhecimento construído socialmente e tipificado – por 

meio de interações sociais - está sujeito a uma institucionalização. A instituição é o controle 

social primário, que tem como vantagem libertar psicologicamente os indivíduos de uma 

tensão de como se portar (BERGER; LUCKMANN, 1985). A evasão da tensão de pensar de como 

agir remete a uma institucionalização que transforma a validação de conhecimento em “fórmulas” 

institucionais: 

 

 

Os significados institucionais devem ser impressos poderosa e inesquecivelmente na 
consciência do indivíduo. Como os seres humanos são consequentemente preguiçosos e 
esquecidos, deve também haver procedimentos mediante os quais estes significados possam 
ser reimpressos e rememorizados, se necessário por meios coercitivos geralmente 
desagradáveis. Além disso, como os seres humanos são frequentemente estúpidos, os 
significados institucionais tendem a ser simplificados no processo de transmissão, de modo 
que uma determinada coleção de “fórmulas” institucionais possa ser facilmente aprendida e 
guardada na memória pelas gerações sucessivas. O caráter de “fórmula” dos significados 
institucionais assegura sua possibilidade de memorização. (BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 
98 e 99). 
 

 

A construção social, portanto, pode ter sua ressignificação institucionalizada, gerando 

significados memorizados que alteram a ação de indivíduos em diferentes organizações. Um 

entendimento individualizado pode não apenas ser validado, mas também ter uma atuação 

quase normativa. Dessa maneira, faz-se importante analisar como determinados 
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entendimentos sociais são construídos e como, a partir disso, alteram a ação individual em 

organizações. 

Tendo em vista este cenário de construção individual e coletivo de realidade e as perguntas de 

pesquisa deste estudo, faz-se importante a utilização de uma metodologia que compartilhe dos 

pressupostos citados e que possibilite o estudo das interações sociais e do contexto social no 

qual acontecem. Para tal propõe-se a utilização da etnometodologia (GARFINKEL, 1967; 

GARFINKEL, 1996; BISPO; GODOY, 2014).  

Os estudos de etnometodologia tiveram como bases as publicações de Harold Garfinkel entre 

1940 e 1967 e, na época, contestaram os métodos de pesquisa convencionais de diversas 

maneiras (RAWLS, 2008). Rawls (2008) apresenta que, por meio de uma nova lente teórica e 

compreensão de mundo, a principal nova posição de Garfinkel ocorreu ao negar a dicotomia 

entre o indivíduo e o coletivo: 

 

Devido ao fato de que ordem ainda é tratatada como um efeito agregado da ação individual, 
coletiva, restrita ou uma combinação das duas, porém não entendida como uma única ação e 
situação, mesmo quando essas abordagens incluem foco significativo na interação eles 
enaltecem a importância de estabelecer generalidades analíticas que se sustentam em situações 
(interações tornam-se “rotinas” ou “hábitos” – assim preferem grandes grupos de informação 
(apesar de serem distintas), e até mesmo quando a informação é prioritariamente “qualitativa” 
e “de dentro para fora” (bottom up). (RAWLS, 2008, p. 704, tradução nossa). 

 

De acordo com o autor, portanto, mesmo quando a realidade não é vista como resultado de 

apenas de uma ação individual ou coletiva – sustentando, assim, a dicotomia entre individuo e 

coletivo -, as pesquisas tendem a gerar generalizações analíticas e a enquadrar interações em 

grupos ou tipologias. Na visão de Garfinkel, por outro lado, isso não deveria ocorrer. Para ele 

as identidades individuais apenas existem – podendo ser vistas, reconhecidas e entendidas – 

em situações sociais, ou grupos, definidos por maneiras compartilhadas de produzir ordens 

em detalhes (RAWLS, 2008). Sendo assim, tais situações sociais devem ser analisadas e as 

generalizações para outros ambientes coletivos devem ser previamente analisadas. 

Usando-se do zelo em identificar detalhes e contextos na pesquisa, este autor sugere analisar 

indivíduos e entidades coletivas de uma forma distinta, de modo a perceber como as 

construções coletivas são realizadas. Garfinkel propõe, portanto, que a ciência “tenha uma 

postura interpretativa que valorize a subjetividade, por meio da qual, descrever uma situação é 
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construí-la” (BISPO; GODOY, 2014, p. 112). Sendo assim, o olhar etnomedológico implica a 

descrição e conhecimento das práticas individuais e de grupo, de modo a efetivamente 

conhece-lo. Portanto, para Bispo e Godoy (2014): 

  

“[...] adotar uma postura etnometodológica significa procurar compreender a sociedade 
tomando como referência as práticas cotidianas de um grupo, ou de uma comunidade. Isso 
implica dizer que o saber não se constrói com observações “imparciais” fora do contexto do 
objeto de estudo, mas é criado na interação com o meio.” (BISPO; GODOY, 2014, p. 114). 

 

Os princípios da abordagem etnometodológica apresentadas brevemente acima podem ser 

resumidos pelos conceitos-chaves desta metodologia listados no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Princípios de etnometodologia.  

Fonte: Reprodução original de Bispo e Godoy (2012, p. 116). 

 

Entende-se, portanto, que a abordagem metodológica proposta exige atenção aos cinco 

conceitos-chave citados na figura acima. Faz-se necessário compartilhar do cotidiano e 
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contexto de um grupo para que seja possível entendê-lo. Para Garfinkel (1967) identificar a 

“cultura comum” de um grupo exige a compreensão da construção social diária dos seus 

membros, assim como as maneiras pelas quais estes tratam o conhecimento e procedimento 

de criação destes no dia a dia. 

Para análise deste dia a dia, a “indicialidade” exige não apenas o conhecimento literal da 

palavra, mas as significações particulares – em distintas situações – que possam vir a ter 

(BISPO; GODOY, 2014). Sendo assim, o olhar etnometodológico exige mais que uma análise 

simples e crua da linguagem, mas também uma análise contextual desta. 

A “reflexividade”, por sua vez, deve levar em consideração a produção de efeitos de uma 

ação. Os efeitos individuais e de grupo de uma prática tem um impacto na construção social 

da realidade de um grupo (CUNLIFFE, 2008), de modo que não podem ser ignorados sob a 

abordagem etnometodológica.  

Como penúltimo conceitos-chave da etonometodologia de Garfinkel, a “relatabilidade” 

reforça o zelo em entender as justificativas dos indivíduos para determinada atividade e 

conduta. Essa prática pode demonstrar como a validação de uma ação foi internalizada pelos 

seus membros. Por fim, a “noção de membro” sugere a identificação do sentimento de 

pertencimento de um membro, por meio de linguagens e atitudes específicas. Essa abordagem 

possibilita identificar práticas diárias que favorecem a sensação de ser parte do grupo e que 

devem ser observadas. 

Entende-se, portanto, que a etonometodologia está preocupada com o conhecimento comum 

de uma estrutura social, em especial como suas ações, fatos e significados são administrados e 

criados (GARFINKEL, 1967). Para tal, faz-se necessário uma abordagem qualitativa e que 

siga os cinco conceitos e pressupostos apresentados nesta subseção. 

Ademais, faz-se importante ressaltar que a etnometodologia no âmbito da administração é 

pouco utilizada como teoria ou metodologia (OLIVEIRA; MONTENEGRO, 2012). Apesar 

disso, como visto, pode ser identificada como uma alternativa para compreender organizações 

e seus fenômenos. Bispo e Godoy (2012) defendem, em função da natureza das organizações 

como produtos sociais, interação de sujeitos e construção e reconstruções recorrentes, o uso 

desta metodologia como relevante para os estudos organizacionais. Rawls (2008) 

complementa que a etnometodologia auxilia na compreensão de “como” atividades são 
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criadas socialmente e, portanto, possibilita uma abordagem interessante para pesquisas 

acadêmicas. 

Neste contexto esta postura faz-se importante e coerente com o objetivo deste estudo.  A 

etnometodologia procura entender a ordem social como uma produção local (RAWLS, 2008), 

de modo que a análise do contexto - e de suas interações - seja determinante. Espera-se que a 

literatura sobre redes de empreendedorismo e coworking, em conjunto com o estudo 

qualitativo proposto, traga uma nova ótica de análise do entendimento das perguntas de 

pesquisa propostas. Sendo assim, a perspectiva escolhida proporciona um olhar distinto aos 

objetos de pesquisa e contexto no qual estão inseridos, de modo a analisar a construção 

individual de cada um sobre os assuntos estudados. 

 

 

4.2 Objeto e estratégia de pesquisa 

 

Na última subseção apresentamos a perspectiva metodológica desta pesquisa. 

Entende-se que a abordagem etnometodológica exige um entendimento contextual e de 

interação social entre os diversos atores envolvidos. Aliado a isso, tem-se o fato de que para 

compreender a interação de membros e da sua rede em um espaço de coworking faz-se 

necessário a identificação, apresentação e delimitação de todos os atores envolvidos neste 

processo. Posto isso, a primeira parte desta subseção terá como objetivo a apresentação e 

delimitação dos indivíduos estudados nessa pesquisa. Em seguida, será apresentada a 

estratégia de pesquisa para atender os objetivos propostos. 
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4.2.1 Apresentação do contexto estudado 

 

 O contexto analisado possui atores diversos, que devem ser devidamente apresentados 

e delimitados. Neste item desta subseção apresentaremos o tipo de empreendedor e coworking 

analisados, assim como as aceleradoras de negócios. 

 

Conforme visto na revisão de literatura realizada, empreendedor é tradicionalmente visto 

como um indivíduo “especial” e gerador de mudanças na sociedade (SCHUMPETER, 1982). 

Dada esta primeira definição que ainda se perpetua em parte da literatura acadêmica, o 

empreendedor foi visto como um agente de inovação, que rompe com os padrões cíclicos 

econômicos (GUIMARÃES JÚNIOR; MACÊDO, 2013; HANLON, 2014). Esta definição de 

empreendedor, porém, pode ter variações e a identificação de casos específicos demonstra que 

os empreendedores também divergem entre si, quanto a características pessoais e sociais e 

quanto a objetivos. Faz-se importante ressaltar que este estudo tem como objetivo estudar o 

empreendedor de startup.  

 

Para a revista Exame (2016) startup é uma empresa com a intenção de ter um crescimento 

acelerado, com objetivo de ter grande resultado financeiro e usualmente ligado ao ramo de 

tecnologia. Estas características geraram uma atenção especial do mercado para estas 

empresas, dada o caráter de inovação e potencial ganho de sucesso atrelado a elas (EXAME, 

2016).  

 

Munhoz et al.(2013) explicam que as startups normalmente exploram setores específicos e 

buscam como objetivo um crescimento acelerado. Para que o crescimento seja constante, 

porém, na maioria das vezes faz-se necessário uma injeção de capital de terceiros e a ausência 

de capital pode interromper o crescimento das empresas (LONGHI, 2011). Esta realidade faz 

com que os empreendedores de startup desempenhem o papel de buscar parceiros e 

investidores para o negócio, de modo que as intenções de crescimento do negócio sejam 

atendidas. Assim, diferentemente de um empreendedor que busca montar um negócio para ter 

um tamanho restrito ou apenas com a finalidade de se manter economicamente, o 

empreendedor de startup tem como objetivo principal que sua empresa atinja uma dimensão 

de faturamento relevante. Somado a isso, as dimensões e objetivos de negócios de startup 
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normalmente exigem uma injeção de capital relevante, dificultando que empreendedores e 

familiares consigam financiar estes projetos de empresa (MUNHOZ et al., 2013). Dessa 

maneira, empreendedores apresentam dificuldades no processo de busca de investimento: 

 

  

Uma das dificuldades enfrentadas pelos empreendedores é levantar os recursos financeiros 
necessários ao desenvolvimento das start-ups. Apesar da possibilidade de potenciais ganhos 
futuros, essas empresas não apresentam altas taxas de crescimento, lucratividade e garantia de 
retorno em seus primeiros anos de vida, inibindo a alocação de recursos por parte dos 
investidores. (MUNHOZ et al., 2013, p.2). 

 

 

Vê-se que os grandes objetivos das startups e sua necessidade imediata de capital geram uma 

posição de dificuldade de encontrar recursos de investimentos. Seus empreendedores devem, 

portanto, atuar de maneira distinta a empreendedores que buscam um crescimento natural e, 

muitas vezes, com capital próprio. Percebe-se, dessa maneira, que o empreendedor de startup 

tem um perfil específico, dada as características do seu negócio, objetivos e dificuldades de 

atuação citadas. Não faz parte deste estudo avaliar se é mais difícil empreender com o sonho 

de ter uma startup ou um empreendimento “normal”, mas faz-se necessário apresentarmos 

que o cenário e contexto do empreendedor que estamos estudando é único e, portanto, possui 

características especificas. 

 

Além da dificuldade de busca de investidores citada anteriormente, muitos empreendedores 

de startup procuram aceleradoras de negócio para alcançar seus objetivos empresariais. O site 

da SEBRAE relata que aceleradora de negócios: 

 

 

[...] são focadas não em uma necessidade prévia, mas sim em empresas que tenham o 

potencial para crescerem muito rápido. Justamente por isso, aceleradoras buscam startups 

escaláveis (e não somente uma pequena empresa promissora)” (SEBRAE, 2015).  

 

 

Por “escaláveis” entende-se o potencial de fazer um produto ou serviço atingir mais gente e, 

assim, possibilitar um crescimento acelerado da empresa. Ou seja, as aceleradoras de negócio 

tem o objetivo de auxiliar empreendedores de startup no crescimento acelerado do seu 

negócio. Para tal, utilizam de capital privado próprio para desenvolver uma plataforma de 
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apoio aos empreendedores de startup, por meio de sessões de mentoring e direcionamento 

com empreendedores e investidores mais experientes (SEBRAE, 2015). De modo geral, 

podemos dizer que as aceleradoras são organizações que buscam “acelerar” negócios de 

startups por meio de uma prestação de serviço. 

 

Tanto os empreendedores de startup como as aceleradoras de negócios estão presentes em 

muitos dos espaços de coworking, que se trata do terceiro ator a delimitarmos neste item desta 

subseção. Conforme visto na revisão de literatura, os espaços de coworking são espaços de 

compartilhamento de local de trabalho que, muitas vezes, suscitam interação entre seus 

membros (MERKEL, 2015). Seu fenômeno ainda emergente passou a ser estudado 

academicamente, mas ainda carece de estudos que definam algumas de suas particularidades. 

 

No Brasil, por exemplo, nota-se que existem 281 coworkings ativos e identificados pelo 

estudo do Global Coworking Map. Destes, 130 estão na cidade de São Paulo, foco deste 

estudo. Conforme será apresentado no decorrer deste, os coworkings de São Paulo apresentam 

características distintas. Existem espaços de tamanhos, localização, finalidade e estilos de 

gestão distintos. De modo a atender os diferentes espaços citados, esta pesquisa realizará 

observações em locais diversos, conforme será apresentado na próxima subseção. 

 

Faz-se importante destacar, porém, dois espaços de coworking relevantes de São Paulo que 

motivaram a abertura de novas unidades na cidade, dada a sua expressividade e presença na 

mídia de negócios brasileira. 

O Cubo - coworking promovido pelo Itaú e empresas parceiras - apresenta-se como um 

polo/hub de empreendedorismo: “Um ambiente inspirador, para conectar ideias e pessoas 

brilhantes com vontade de transformar negócios, tecnologia e a vida das pessoas para 

melhor.” (CUBO, 2017). 

O trabalho de Oliveira, Freitas Filho e Lanzer (2016) entende que o espaço apresenta 

características de um polo de empreendedorismo, visto que possibilita a interação de 

empreendedores com outros atores, internos e externos. Pela descrição do site institucional, o 

Cubo apresenta uma programação com uma gama de eventos para empreendedores. 
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Figura 2 – Evento em auditório do Cubo.  

Fonte: disponível em: Https://www.instagram.com/p/Bc79uA3lBfv/?taken-by=cubo_network. 
Acessado em 17 de Janeiro de 2018 

 

O Campus São Paulo - coworking promovido pelo Google -, por sua vez, apresenta-se como 

espaço de coworking aberto e com a finalidade de desenvolver o empreendedorismo no país 

(CAMPUS, 2018). Com espaço gratuito para empreendedores, utiliza de uma cultura de 

seleção de empreendedores que terão acessos a espaços com melhor estrutura para trabalhar. 

Assim, além de uma cultura de conectar empreendedores, geram aspectos competitivos para 

motivação destes.  
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Figura 3 – Uma das salas do coworking Campus São Paulo  

Fonte: disponível em: http://www.hypeness.com.br/2016/06/google-oferece-espaco-de-coworking-
gratuito-em-sao-paulo/ acessado em: 31 de Agosto de 2017) 

 

O contato direto com empreendedores nos coworkings citados estimula o encontro de 

indivíduos que procuram maior visibilidade e ambição para seu negócio. Nota-se que tanto o 

Cubo como o Campus São Paulo oferecem não apenas espaços físicos, mas a conexão de 

empreendedores com possíveis investidores – o próprio Itaú como o Google pode ser um 

destes investidores. Esta relação incentiva que empreendedores com ambições de 

investimentos altos acessem estes locais. Outro ponto positivo da busca de entrevistados nos 

coworkings citados é a cultura empreendedora que estes promovem ativamente.  

Entende-se que os dois espaços citados são referências do mercado de coworking em São 

Paulo e devem, portanto, ser parte da contextualização desta pesquisa. Porém, conforme 

citado anteriormente, a pesquisa com outros espaços auxiliará na avaliação de diferentes 

estilos de gestão de espaços e empreendedores de startup. Este e outros detalhamentos serão 

aprofundados no próximo tópico. 
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4.2.2 Estratégia de pesquisa, métodos de coleta e de análise 

 

 Conforme apresentado na última subseção, para atender as perguntas de pesquisas 

propostas faz-se necessário analisar três objetos de pesquisa: empreendedores de startup, 

gestores de coworking e gestores de aceleradoras de negócio. Para tal, foram entrevistados 29 

pessoas, sendo: 17 empreendedores de startup, 7 gestores de coworking e 5 gestores de 

aceleradoras. As entrevistas foram realizadas entres os meses de Setembro e Dezembro do 

ano de 2017. 

 

O acesso aos entrevistados se deu inicialmente por contato direto do entrevistador com 

indivíduos no perfil desejado em espaços de coworking previamente selecionados - Campus 

São Paulo e CUBO. Após realização das primeiras entrevistas, os entrevistados e colegas 

destes espaços indicaram novos entrevistados no perfil desejado. É importante ressaltar que, 

ao longo da coleta de dado, alguns entrevistados citaram espaços de coworking relevantes da 

cidade de São Paulo. A pesquisa levou em consideração este aspecto e entrou em contato 

direto com gestores dos espaços para entrevista-los, dada a relevância atribuída a estes locais 

por empreendedores de startup. 

 

De modo a garantir a maleabilidade nas entrevistas foi utilizado o método de entrevistas 

semiestruturadas (FONTANA; FREY, 1995; GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO; 

BARBOSA DA SILVA, 2006).  Para tal, foi utilizado um roteiro de entrevistas, que pode dar 

flexibilidade para o entrevistador ordená-las e, quando necessário, realizar novas perguntas 

(GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO; BARBOSA DA SILVA, 2006). Sendo assim, os 

roteiros que serão apresentados na próxima subseção serviram de base para as entrevistas, 

porém podem ter tido questões ignoradas ou inseridas de modo a direcionar melhor o contato 

com os entrevistados. 

As entrevistas propostas foram realizadas em encontros de até duas horas de duração, em 

espaços idealmente silenciosos e com pouca movimentação de pessoas, proporcionando maior 

conforto e atenção dos entrevistados. No início de cada uma destas os entrevistados foram 

limitadamente apresentados à pesquisa, de modo a situá-los no encontro, mas com o zelo não 

gerar expectativas de respostas esperadas.  Após esta apresentação, o entrevistador seguiu o 

roteiro semiestruturado da entrevista de acordo com o objeto de pesquisa entrevistado - 
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empreendedores de startup, gestores de coworking ou gestores de aceleradoras de negócio. 

Todos entrevistados autorizaram a reprodução das entrevistas 

De modo a manter a privacidade dos entrevistados, manteve-se a confidencialidade de nomes 

todos os empreendedores de startup. As características resumos destes constam na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 1 – Empreendedores de startup entrevistados. 

Nome Tipo Sexo Idade Negócio digital 
ou não digital 

Estágio Nº de 
negócios 

E1 Empreendedor M 27 
Anos 

Digital 
Operação 1 

E2 Empreendedor M 31 
Anos 

Digital 
Operação 2 

E3 Empreendedor M 34 
anos 

Digital 
Desenvolv. 3 

E4 Empreendedor M 26 
anos 

Não digital 
Operação 1 

E5 Empreendedor F 45 
anos 

Não digital 
Operação 1 

E6 Empreendedor M 24 
anos 

Digital 
Desenvolv. 1 

E7 Empreendedor M 66 
anos 

Digital 
Operação 4 

E8 Empreendedor M 29 
anos 

Digital 
Operação 1 

E9 Empreendedor M 35 
anos 

Digital 
Operação 3 

E10 Empreendedor M 34 
anos 

Não digital 
Operação 2 

E11 Empreendedor M 34 
anos 

Digital 
Encerrada 2 

E12 Empreendedor M 32 
anos 

Digital 
Operação 2 

E13 Empreendedor M 30 
anos 

Digital 
Encerrada 2 

E14 Empreendedor M 28 
anos 

Digital 
Operação 1 

E15 Empreendedor M 40 
anos 

Não digital 
Operação 5 

E16 Empreendedor F 35 
anos 

Digital 
Desenvolv. 1 

E17 Empreendedor M 38 
anos 

Não digital 
Operação 2 

Fonte: elaborado do pelo autor 
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Alguns gestores de coworking entrevistados preferiram manter a descrição quanto ao nome do 

seu espaço, assim como seus nomes. Os sete entrevistados, porém, estão divididos em sete 

coworkings distintos e tem o resumo das suas caraterísticas descrito abaixo: 

 

Tabela 2- gestores de coworking entrevistados 

Nome Tipo Sexo Idade Coworking Inauguração 

C1 Coworking F 32 anos Cubo 2015 
C2 Coworking M 29 anos - 2016 
C3 Coworking F 26 anos We Work 2017 
C4 Coworking M 36 anos - 2014 
C5 Coworking F 37 anos Impact 

Hub 2016 
C6 Coworking M 38 anos - 2015 
C7 Coworking M 34 anos - 2014 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A tabela resumo abaixo apresenta as características dos gestores de aceleradoras 

entrevistados. Conforme outros entrevistados manteve-se a descrição quanto ao nome e 

alguns destes preferiram manter em sigilo o nome da sua empresa: 

 

Tabela 3 – gestores de aceleradoras entrevistados 

Nome Tipo Sexo Idade Aceleradora 

A1 Aceleradora F 28 anos Startup Farm 
A2 Aceleradora F 28 anos - 
A3 Aceleradora M 38 anos Enablers 
A4 Aceleradora M 28 anos - 
A5 Aceleradora M 30 anos 500 startups 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Ao final de cada entrevista o pesquisador realizou a transcrição das gravações, mantendo 

gírias, sons e outras influências do áudio original (McLELLAN et al., 2003). A transcrição ao 

final de cada entrevista proporcionou ao entrevistado a reflexão sobre os resultados 

encontrados, possibilitando ajustes na condução das entrevistas futuras.  
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As análises de dados foram realizadas com auxílio do software Atlas Ti (GODOI; 

BANDEIRA-DE-MELLO; BARBOSA DA SILVA, 2006) versão 7.5.7. As transcrições das 

entrevistas foram analisadas “linha a linha” e tiveram seus trechos codificados em dois níveis 

de grupos. Por fim, os grupos codificados foram organizados em estruturas coerentes 

(MILES; HUBERMAN, 1994), totalizando 33 códigos específicos. De modo a possibilitar 

uma análise detalhada sobre os resultados utilizou-se também de tabelas de dados com apoio 

do Microsoft Excel.   
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4.4 Roteiros de entrevista semiestruturada 

 

 Conforme apresentado na última subseção, esta pesquisa possui três objetos de 

pesquisa distintos. Dessa maneira, foram realizados roteiros de entrevista semiestruturada 

para cada um dos três grupos. Cada um destes roteiros possuía perguntas e finalidades 

específicas, conforme será apresentado a seguir. 

 
a) Roteiro para entrevista de empreendedor de startup  

 
Objetivo Perguntas chave 

 

 

Descrição do negócio 

1) Dados entrevistado (idade, nome, 
coworking que pertence...) 

2) Setor da sua startup 

3) Estágio do negócio (em 
desenvolvimento ou operação) 

 

Razões para empreender 

4) O que te motivou a empreender? 

5) Por que neste negócio e neste local? 

 

 

 

 

Coworking 

6) O coworking te ajuda a alcançar seus 
objetivos ? Como? 

7) Descreva o coworking do qual é 
membro? Quais características mais 
te atraem? 

8) Qual o seu contato com colegas deste 
espaço? 

9) Este espaço ou colegas auxiliaram em 
conhecer novas pessoas? Se sim, 
como foi este processo? 

10) A gestão deste espaço realiza 
atividades para incentivar a 
interação? 

 

Interação e colaboração 

11) Como você observa a colaboração 
entre empreendedores de startup? 

12) Na sua visão a colaboração é algo 
natural? 

Quadro 2- Roteiro para entrevista de empreendedor de startup 
Fonte: elaborado pelo autor 
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O roteiro de entrevista acima tem como objetivo: (1) entender brevemente o negócio proposto 

pelo empreendedor de startup, seu setor e desenvolvimento da empresa; (2) entender quais as 

motivações deste empreendedor para realizar esta atividade econômica; (3) identificar o papel 

do coworking na atividade empreendedora do indivíduo e como este auxilia - ou não - o 

contato com outros colegas - internos ou externos- e, por fim, (4) entender a percepção do 

empreendedor de startup sobre a colaboração entre colegas e naturalidade desta. 

 

Faz-se necessário identificar nas entrevistas estes quatro aspectos, de modo que o entrevistado 

coloque-se no papel do empreendedor e entenda detalhes e contextos do seu ambiente. 

Entender as motivações de cada empreendedor de startup e as a finalidade de estar em um 

ambiente de coworking faz-se importante para analisar as discussões específicas sobre as 

perguntas de pesquisa deste estudo. Ou seja, apenas fornecido deste contexto é possível 

avançar para pesquisas que vão de encontro com os objetivos finais desta pesquisa. 
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b) Roteiro para entrevista de gestor de coworking 
 
  

Objetivo Perguntas chave 

 

 

 

Papel do coworking 

1) Dados entrevistado (nome, idade, 
coworking que trabalha para e função 
neste espaço) 

2) Descreva o objetivo do seu espaço de 
coworking 

3) Qual o perfil do seu cliente? 

4) Como este espaço se posiciona no 
mercado de coworking de São Paulo? 

 

 

 

 

Papel como gestor 

5) O seu cliente procura interação neste 
espaço? 

6) O que a gestão do espaço realiza para 
incentivar a interação entre colegas? 

7) Das atividades realizadas qual 
acredita ter maior impacto nos 
coworkers? 

8) Acredita que a interação entre 
coworkers acontece com naturalidade 
ou de forma incentivada? 

Quadro 3- Roteiro para entrevista de gestor de coworking 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

O roteiro para entrevista de gestores de coworking tem como objetivo inicial identificar o 

papel e objetivo do coworking como organização – entende-se, por exemplo, que um espaço 

possa ter apenas a finalidade de ser um local compartilhado de trabalho, enquanto outros tem 

o objetivo de gerar interações entre empreendedores. 

Após conhecimento do posicionamento e finalidade específica do espaço, a segunda etapa da 

entrevista teve como foco o papel do gestor em fomentar - ou não - a interação entre colegas. 

Nesta etapa das entrevistas com gestores destes espaços procurou-se identificar as atividades 

realizadas para incentivar a interação entre coworkers e a percepção dos gestores quanto aos 

aspectos de interação. 
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c) Roteiro para entrevista de gestor de aceleradoras de negócios 

 

Objetivo Perguntas chave 

 

 

 

Papel da aceleradora 

1) Dados entrevistado (nome, idade, 
aceleradora que trabalha e função) 

2) Descreva o objetivo da sua empresa 

3) Qual o perfil do seu cliente? 

4) Qual o programa oferecido para os 
“acelerados”? 

5) Qual o perfil dos seus “acelerados”? 

6) Como a sua aceleradora se posiciona 
frente a outras em São Paulo? 

 

 

 

 

Modelo de interação 

7) Qual a importância da interação da 
sua empresa no ambiente 
empreendedor de São Paulo para 
identificar “acelerados”? 

8) Como vocês realizam esta interação? 

9) Vocês valorizam interagirem em 
espaços de coworking? Por quê? 

10) Na sua opinião, qual a intensidade 
das interações do ambiente 
empreendedor de São Paulo? Por 
quê? 
 

Quadro 4- Roteiro para entrevista de gestor de aceleradora de negócio 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

O roteiro para entrevistas com gestores de aceleradoras de negócio tem como objetivo 

analisar: (1) o papel desta aceleradora como organização, ou seja, qual o objetivo da prestação 

de serviço de “aceleração” para empreendedores de startup e quais as atividades realizadas 

para tal e (2) identificar a importância destas organizações estarem conectadas com 

empreendedores de startup, coworkings e, decorrentemente, com o ambiente empreendedor. 

Faz-se importante entender o posicionamento e modelo de prestação de serviços destas 

empresas de modo a identificar os objetivos e interesses das aceleradoras enquanto 

organizações. A partir deste ponto de parte faz-se possível, então, discutir a relevância destas 
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organizações participarem do ambiente empreendedor e suas possíveis interações com 

empreendedores de startup e coworkings. 
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5. Análise de dados 

 

 

Nas seções anteriores foi realizada a revisão teórica necessária para as finalidades deste 

estudo, a apresentação da pesquisa e sua metodologia. Nesta seção serão analisados os dados 

resultantes desta pesquisa. Na primeira etapa desta serão analisadas as características e 

motivações dos empreendedores entrevistados. Em seguida tratar-se-á de apresentar os 

coworkings visitados, assim como o objetivo e definição destes espaços pelos seus gestores. 

Por fim, será apresentado o modelo organizacional de atuação das aceleradoras de negócios e 

a interação de todos objetos de pesquisa no ambiente empreendedor. 

 

5.1 Quem são os empreendedores de startup entrevistados 

 

Como apresentado anteriormente, empreendedores de startup são individuos iniciando ou 

gerindo uma empresa que busca crescimento acelerado. Esta subseção tratará de apresentar as 

motivações e características específicas dos empreendedores de startup entrevistados por este 

estudo, tendo como base a análise das entrevistas semiestruturadas realizadas. 

Na tabela 1 foram apresentadas algumas características dos empreendedores entrevistados. 

Identificou-se uma predominância de homens empreendedores de startup entrevistados – 

foram entrevistadas duas empreendedoras do sexo feminino. A idade média de todos os 

entrevistados foi de 34,6 anos, porém com uma grande variação – o empreendedor mais novo 

possuia 24 anos, enquanto o mais velho 66 anos. A variação etária sugere que a atividade 

empreendedora pode ocorrer em diversos momentos da vida profissional dos indivíduos e 

possibilita visões diferentes sobre a atividade empreendedora, de modo a gerar mais de um 

ponto de vista para a pesquisa. 

Analisando o tempo de fundação das empresas dos entrevistados notou-se uma média de 3,7 

anos e meio de atividade empresarial na última empresa, com a variação de empresas com 

menos de um ano de idade até nove anos. Essa amplitude faz-se importante para possibilitar 

observações distintas sobre os entrevistados, dado a fase e momento que cada período de uma 

empresa apresenta ao empreendedor. 
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Adicionalmente, nota-se que apenas 7 dos 17 entrevistados (41%) estão no seu primeiro 

empreendimento. Na média os entrevistados tiveram dois empreendimentos cada, chegando 

ao máximo de 5 empreendimentos de um mesmo empreendedor. Na grande maioria dos casos 

os empreendimentos anteriores não tiveram sucesso financeiro, mas geraram aprendizados e 

motivaram os indivíduos a continuar na atividade empreendedora, via outro negócio. Essa 

realidade sugere que a maioria dos empreendedores entrevistados é experiente, está no 

ambiente empreendedor há tempo e, portanto, entende bem esta realidade. Entende-se que 

esta variação entre empreendedores “experientes” e novos empreendedores adicionou 

informações relevantes para o estudo. 

De maneira similar, observou-se variação entre as fases de negócios dos entrevistados: (1) três 

empreendedores estavam em fase de desenvolvimento de produto ou serviço e, portanto, 

ainda não possuiam faturamento. De modo geral, neste período o empreendedor ainda está 

estudando como melhor posicionar sua empresa no mercado e buscando novos fornecedores, 

clientes e até mesmo funcionários; (2) doze entrevistados estavam na fase de “operação”, que 

representa que seu produto ou serviço já estava sendo utilizado no mercado. Nesta fase o 

empreendedor está analisando o retorno do seu produto ou serviço no mercado e realizando 

ajustes para obter sucesso e (3) dois entrevistados tiveram suas operações recentemente 

encerradas e buscavam uma readaptação do seu produto ou serviço. Acredita-se que o contato 

com empreendedores cujas empresas estão em fases distintas auxilia na multiplicidade de 

pontos de vista sobre os objetivos deste estudo. 

Ou seja, de modo geral, o empreendedor de startup entrevistado possui cerca de 34 anos, tem 

anos de experiência gerindo a sua empresa, está em um estágio operacional e, na maoria dos 

casos, não está na sua primeira tentativa empreendedora. Percebe-se que a variação deste 

perfil nas entrevistas auxilia nas análises de dados das entrevistas. 

Tendo em vista essa caracterização dos empreendedores entrevistados, as próximas subseções 

terão como objetivo analisar os aspectos julgados mais importantes sobre este objeto de 

pesquisa. 
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5.1.1 Motivações para empreender e vida empreendedora 

 

Apesar das motivações empreendedoras terem sido estudadas em diversos trabalhos 

acadêmicos, faz-se necessário entender as motivações dos entrevistados desta pesquisa. Com 

isso, pode-se conhecer mais das especificidades do objeto de pesquisa e assim aumentar as 

possibilidades de análise dos dados deste estudo. 

 

As motivações individuais para empreender mostraram-se diversas. Para muitos entrevistados 

essa motivação começa a surgir a partir de uma desmotivação ou frustação com a atividade de 

profissional como funcionário de uma empresa privada. A fala do entrevistado E12, 32 anos, 

apresenta detalhes da percepção desta frustação e do caminho de identificação com o 

empreendedorismo de parte dos entrevistados: 

 

Então, eu tinha muito claro, depois de várias passagens frustradas porque eu não fechei ciclos 
longos em nenhuma empresa, eu não fiquei 5 anos em uma empresa. Eu fui me conhecendo e 
entendendo o que não funcionava para mim. Por um momento eu não sabia muito o que eu 
queria, mas ficou muito claro o que eu não queria e aí para mim estava muito claro que eu não 
conseguia participar das tomadas de decisão e muitas vezes, quando eu não concordava com 
algo relevante, isso me frustrava muito. O nível de frustração que eu tinha nessa empresa era 
muito alto e eu sempre fui muito 8 ou 80, sempre me doava muito, sempre tive muita entrega, 
etc. e você espera essa contrapartida de entrega, de poder também opinar, de poder discordar 
de alguma coisa e acho que o meu caminho foi muito natural nesse sentido, eu fui buscando 
estruturas menores até entender o quanto que eu sendo ouvido já bastava e chegou em um 
momento [...] que eu já estava, foi meio por experiência, ainda no corporativo, eu já tinha 
conquistado tudo isso, mas ainda me faltava. Eu ainda não era um cara realizado. Eu acho que 
eu precisava, para ter uma realização pessoal e profissional, que eu acho que é muito linkada 
uma na outra, eu precisava criar, eu precisava fazer um pouco do meu jeito, eu precisava 
tomar decisões um pouco mais difíceis, eu precisava, acho que da minha flexibilidade 
também. Acho que era importante e eu passei por muitos modelos ali que, em minha opinião, 
chamo de modelo burro, mas de estar ali por estar, de fazer um horário por ter que fazer um 
horário, o modelo tradicional, pessoas ali, até jovens, mas com uma cabeça ainda muito 
quadrada. E isso foi me consumindo por dentro por eu achar que não fazia sentido mesmo. 
Algumas regras corporativas existem simplesmente porque existem, porque alguém fez lá trás 
e as pessoas estão replicando o modelo de alguma forma não muito nova, sem buscar, na 
verdade o porquê das coisas. Eu sempre fui muito questionador. Muito. Então, para mim 
sempre as coisas tinham que ter sentido – Mas por quê? Por que não pode isso, por que pode 
aquilo? E aí eu vi que eu ia me frustrar pelo resto da vida se eu trabalhasse para alguém. 
 
 

A fala acima apresenta um exemplo do processo de autoreflexão de um funcionário de 

empresas privadas por mais de 10 anos em três empresas internacionais em São Paulo. Ela 

demonstra a frustação de não conseguir participar das tomadas de decisão em atividades 
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profissionais anteriores e de modelos desistimulantes de desempenho de não possibilitar a 

criação de algo individual. Parte da frustação do entrevistado E12 tem como base um esforço 

realizado para trabalho que, na visão dele, não foi retribuido pela empresa. Isso, somado a 

outros reflexos do que chama de “modelo tradicional”, gerou uma crescente instisfação 

pessoal de trabalho, que o levou a buscar uma nova atividade profissional como 

empreendedor. O empreendedorismo, para ele, era visto como a solução que buscava a 

autonomia e, consequentemente, a satisfação no trabalho. 

De maneira similar, muitos dos entrevistados justificaram sua busca empreendedora como um 

objetivo de identificar na atividade profissional mais do que apenas o retorno financeiro. Um 

exemplo disso pode ser visto da fala de E1, de 27 anos: 

 

É [...] se você começa a escutar uns estudos das pessoas mais velhas e tudo que você vê, todo 
mundo fala que "Po, devia ter arriscado mais", "Devia ter tentado isso" e não sei o quê [...] 
Então, se você para e racionaliza isso, você vai ver que não é uma decisão tão irracional. Você 
fala: Pô, todo mundo fala que deveria ter arriscado mais. Todo mundo fala "Se você trabalha 
no lugar que você não gosta, vá procurar outra coisa, por causa que a vida é curta" e não sei o 
quê. Então, se você olha todos os estudos e vê isso, você fala "Cara, não tem porque você ficar 
num lugar só pelo dinheiro. Então, é [...] se você racionaliza isso, você acaba percebendo que 
"Pô, é o momento para você, pra você arriscar". 
 
 

Nota-se na fala de E1 que empreender, para ele, é uma atividade de risco, mas que pode trazer 

retornos profissionais diversos e não somente financeiros. A escolha profissional, de acordo 

com esse entrevistado, muitas vezes é movida apenas por dinheiro e a atitude de empreender 

representa um risco de buscar “algo a mais”. Em outro momento da entrevista, este 

entrevistado relata que realizar algo diferente é buscar fazer a diferença no mundo: 

 

Puts, se você não existisse no mundo, qual que teria sido a diferença?", "Se você não existisse, 
qual que seria a diferença no mundo?" Aí, você para e pensa "P****, se eu ficar no Itaú, é 
trinta anos lá. Hoje, conforme a aposentadoria que a gente for pensar [...] isso não existe. E 
mesmo se eu ficasse, que diferença que faria, cara? Seria só mais um. E você fala "Cara, tem 
tanta coisa que, se você arriscar, você pode conseguir", como pode não conseguir também 
mas, cara, é uma tentativa. 

 

Novamente, para ele, ao comparar o empreendedorismo com uma carreira em empresa 

privada ele entende a atividade empreendedora como um risco. Tomar esse risco, por outro 

lado, pode ser uma maneira de gerar um impacto diferente no mundo e não ser “só mais um”. 
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Neste aspecto, a atividade empreendedora alcança um status de gerador de mudança e de, 

ativamente, desempenhar um papel único no mundo. 

A motivação deste entrevistado pode ser relacionada com a fala de outros empreendedores 

deste estudo. Sob esta ótica, a entrevistada E5, de 45 anos entende que a atividade 

empreendedora é uma opção para ter uma atuação de mudança de mundo: 

 

“Fui eu que consegui concretizar isso”. Você numa corporate, você se sente muito só um grão 
de areia no meio do oceano. Então, eu queria realmente fazer parte, queria ter autonomia para 
fazer as coisas e percebia que eu estava distanciando demais do lado técnico e que todo meu 
background eu estava desperdiçando e não estava atuando devidamente. 

 

Sendo assim, nota-se nesta fala que para a entrevistada o trabalho em um contexto corporativo 

faz com que a pessoa se sinta uma parte muito reduzida de uma grande estrutura. Empreender, 

por outro lado, torna-se uma maneira de utilizar sua experiência e ter uma atuação mais 

autônoma e que realize ações por mérito unicamente do empreendedor.  

Neste sentido empreender, para o entrevistado E12, de 32 anos, é ter protagonismo de 

carreira: 

 

Então, você não precisa depender dos outros, não precisa depender de politicagem, você não 
precisar depender muito da tomada de decisão dos sócios que estão acima de você, do 
presidente, nada nesse sentido. Você tem o protagonismo de fato da sua carreira. Eu 
trabalhava com recrutamento, então eu sei o que as empresa buscam.  
 
 

A falta de dependência de outros do trecho acima, demonstra como a atividade 

empreendedora pode se mostrar “libertadora” para os entrevistados, que demonstram alta 

relevância para busca autonomia e a motivação de criar algo único e por mérito próprio. 

Alguns entrevistados ligaram a busca por autonomia como uma maneira de se colocar fora da 

“sua zona de conforto”, de serem mais “inquietos” e em busca de constante aprendizado. A 

fala do entrevistado E15, 31 anos exemplifica bem essa realidade: 

 

Essa roda já tá girando, agora a gente vai para a próxima. Então, meio que assim, parece ruim 
falar que eu tô fora da zona de conforto, mas é um ponto legal. Né? É uma coisa bacana de 
desenvolvimento. Então, assim, quando eu olho para trás e vejo onde eu estaria trabalhando 
como um data science, e que hoje é uma profissão super sexy. Né? Super desejada, pagam 
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bem. Acho que eu não teria um décimo do conhecimento que eu tenho hoje. Acho que eu 
valho muito mais por conta disso. Então, eu acho que essa é a parte legal da coisa. 
Porque naturalmente, eu e o Roger (sócio), quem empreende, de uma certa forma, é inquieto. 
Não gostam muito da mesmice e tudo mais. 
 

 

Assim, para E15 o processo de empreender é uma maneira de fugir da “mesmice”, de ter um 

desenvolvimento acelerado e, também, de ter maior valorização profissional devido a isso. 

Este e outros empreendedores atribuem a característica de ser “inquieto” a uma busca de 

situação de trabalho não esperadas, exigindo aprendizados novos diariamente, de modo a 

buscar novas soluções. Para os entrevistados da zona de conforto pode ser inclusive uma 

situação desconfortável, conforme diz E5, 45 anos: 

 

Foi um desafio. Era o que eu buscava, na realidade. Eu queria fazer essa mudança, queria 
aprender, eu sei que eu já não estava aprendendo e é um desconforto eterno na minha vida. No 
momento em que eu sinto que eu já estou numa zona de conforto, isso me incomoda tanto que 
eu mudo. Então, eu não gosto muito da zona de conforto. 
 

 

Para o entrevistado, portanto, empreender é um desafio procurado, cuja atividade gera uma 

sensação de desconforto na vida. Este entende que o conforto – ou “estar na zona de conforto” 

– o incomoda. Uma solução para fugir deste incomodo, então, é ter o constante desafio que a 

atividade empreendedora proporciona. Na fala de outros entrevistados o desafio surge como 

uma ação mobilizadora, como para o entrevistado E14, que afirma: “Eu gosto muito do 

desafio. O desafio é uma coisa que me move muito”.  

O desafio como uma mobilização, para muitos entrevistados, faz parte da transformação de 

conseguir realizar um projeto sozinho, de se posicionar e de ser o único responsável pelo 

caminho trilhado pela empresa. O entrevistado E4, de 26 anos, complementa bem este 

pensamento: 

 

Acho que esse espírito empreendedor da gente leva a gente a tentar fazer muito mais e tentar 
trazer alguma transformação real e aí a gente acaba seguindo mais por essa linha. Para a 
empresa todo dia estamos enfrentando os nossos medos: se lá atrás tomamos a decisão correta, 
qual a decisão que teremos que tomar hoje e qual a decisão futura. A gente convive com essas 
incertezas diariamente, é muito mais questão de conseguir tratar isso e saber analisar de um 
jeito corretamente as variáveis [...] 
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Para o entrevistado, então, empreender é uma busca de “transformação real” da realidade e, 

para alcança-la, faz-se necessário enfrentar diariamente medos profissionais, que tem como 

base uma diversidade de decisões importantes num cenário de incerteza. Assim, enfrentar 

sozinho as incertezas e encontrar uma solução pode ser algo prazeroso, como apresentado 

pelo entrevistado E10, 34 anos: 

 

E, de novo, eu estava ali resolvendo um problema, uma solução, uma coisa legal, um monte de 
desafios. Eu acho que essa coisa de poder ir atrás, de ter esses desafios […] Então, na verdade, 
eu fiz tudo sozinho, apliquei pra licença de ter álcool. Pra você poder vender bebida, 
dependendo […] Se você tem um bar, é uma licença, se você vai vender online é outra, se 
você vai vender em caixa fechada pro supermercado é outra licença. Então, essas burocracias 
todas da vida, e fui indo atrás disso.  
 
 

Pode-se dizer, portanto, que para muitos dos entrevistados a recorrente busca de uma solução 

é algo prazeroso, visto que envolve superar desafios. Esta superação, para eles, é superior via 

uma atividade empreendedora, pois o resultado e risco de negócio é inteiramente individual – 

diferente de uma empresa privada, na qual normalmente riscos e soluções são compartilhados.  

O prazer de superação de um desafio grande pode, inclusive, ser mais prazeroso para os 

empreendedores. O entrevistado E7, de 66 anos entende que quando algo é “quase 

impossível” o desafio pode ser ainda mais instigante para o empreendedor: 

 

Um deles é essa coisa de fazer o impossível, é ser empreendedor e falar “Po, cara. É 
impossível? Será que é impossível?” Né? Quase impossível, sem nenhum heroísmo aí, mas 
assim, quando outros falam “Isso aqui não dá pra fazer”, você pode pensar mais e falar “Não, 
dá pra fazer.” Certo? Então, acho que essa é uma característica nata, que tá lá, acho que 
sempre esteve, desde moleque era meio assim mesmo, e que algumas pessoas tem e te levam a 
ser empreendedor. 

 

Para ele é uma característica do empreendedor contestar os limites e tentar ultrapassá-los. 

Para E7 esta é uma atitude padrão de um empreendedor, de se sentir desafiado e buscar 

soluções para grandes problemas. 

Podemos dizer, como apresentado, que muitos dos entrevistados têm como motivação para 

empreender a autonomia, desafio e prazer de agir por conta própria e de ser unicamente 
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responsável pelo seu sucesso profissional. Para os entrevistados superar as incertezas que o 

processo empreendedor proporciona pode ser prazeroso, principalmente quando se percebe 

uma conquista individual frente a obstáculos considerados desafiantes.  

Apesar de esta característica estar presente em muitas entrevistas, faz-se importante ressaltar 

que alguns entrevistados identificaram este prazer após iniciar a atividade empreendedora. 

Muitas vezes, os entrevistados iniciaram um empreendimento por questões mais pragmáticas, 

como apresenta E14, de 28 anos: 

 

No começo, o que me fez sair do banco para abrir um negócio? Eu achei que ia ganhar mais 
dinheiro abrindo um negócio. Fato. Foi uma decisão de moleque. Empreendedor, vi vários 
ganhando dinheiro [...] “quero ganhar dinheiro”. Foi muito voltado para isso, “quero grana”. 
Só que no fundo, já tinha um pouco do desafio, eu que não tinha percebido. Quando me 
formei estava numa fase em que eu queria ganhar dinheiro de qualquer jeito. Mas conforme o 
negócio foi evoluindo, o que me faz chegar aqui com vontade de fazer e tal, é o desafio de 
criar um negócio maior.  
 

 

Por este trecho fica claro que a motivação inicial deste empreendedor foi a busca de retorno 

financeiro acelerado. Com o passar do tempo, porém, este identificou que o retorno de capital 

pode não ser tão imediato, mas que a atividade empreendedora proporciona retornos 

emocionais relacionados ao desafio de criar um negócio relevante em tamanho. De maneira 

similar, E9, de 35 anos, identificou que a ansiedade de ter retorno financeiro via sua atividade 

profissional foi sua principal motivação para empreender: 

 

Agora, se você é funcionário, você fica naquilo, você vai virar […] Vou te dar um exemplo, 
um funcionário, sei lá, vou dar um exemplo de consultoria, começa como trainee, ai vai, 
consultor, não sei como é a sequência, aí é gerente, diretor, vira dono. Mas isso tem um 
processo que demora muito tempo. Aí eu fiquei pensando “Gente, eu vou demorar”, se eu 
começasse do zero agora “vou demorar.”. Quantos anos você tem? Né? Pra eu chegar a ter um 
salário decente pra eu poder sobreviver? Eu falei “Caramba, eu vou empreender que eu vou 
ganhar muito mais.” E outra, eu tenho experiência nessa área de negócio, entendeu? Então, 
assim, você tem que meter a cara mesmo, cara. Se você tem medo, você não vai. Isso pra 
qualquer coisa. 
 

 

No trecho acima nota-se que, independente da motivação inicial para empreender, o processo 

de enfrentar seus medos é uma característica clara dos entrevistados. Sendo assim, como visto 
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em outros trechos de entrevistas apresentados, pode-se dizer que os entrevistados entendem o 

simples ato de empreender como uma ação de coragem de enfrentar seus desafios. 

As entrevistas sugerem que coragem para enfrentar os desafios da atividade empreendedora 

muitas vezes está relacionada à questão financeira. O entrevistado E14 diz que lidar com os 

desafios gera impactos emocionais diversos: 

 

Principalmente nos momentos de angustias, porque a vida emocional da gente é assim “vou 
ficar rico, vou quebrar, vou ficar rico, vou quebrar”, se você consegue ganhar algum dinheiro 
nessa trajetória, em algum momento, você consegue chegar no sucesso, ou você fica rico de 
vez ou quebra de vez e acaba essa oscilação.  
 

 

O trecho acima sugere uma realidade relatada por parte dos entrevistados. A incerteza de 

sucesso ou não de um novo empreendimento gera angustias emocionais para os 

empreendedores, tendo em vista o fator financeiro. Isso demonstra a representatividade que a 

relação risco-retorno da atividade empreendedora, como explica E12: 

 

O risco é altíssimo e o retorno, se o risco sumir, se ele sair de cena, ele vai ser no mínimo um 
retorno pessoal muito gratificante. No mínimo. O financeiro depende muito do seu modelo de 
negócio, então não é “Ah, vou empreender e vou ficar rico”. Mas eu acho que é no 
empreendedorismo que você pode sim fica rico dependendo só de você.  
 

 

Conforme visto em outros trechos citados, a questão do protagonismo e autonomia surgem 

como aspectos relevantes para os empreendedores entrevistados, inclusive sobre o fator 

financeiro.  

Pode-se dizer, de modo geral, que as motivações empreendedoras iniciais, apesar de diversas, 

possuem como característica a busca do desafio.  Os empreendedores entrevistados 

predominantemente buscam o prazer de ultrapassar seus desafios com autonomia, 

protagonismo e de alcançar o sucesso por mérito individual.  

Apesar disso, notou-se nas entrevistas que a busca do sucesso no empreendimento tem como 

base também a necessidade de interações e relacionamentos com outros empreendedores ou 

organizações. No decorrer desta seção este assunto será abordado. 
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5.1.2 Empreendedores de startup e coworkings visitados 

 

 Na última subseção foram apresentadas as principais características e motivações dos 

empreendedores de startup.  Esta, por sua vez, tem como objetivo apresentar as razões destes 

empreendedores procurarem espaços de coworking para se trabalhar em São Paulo. Apesar de 

não ser este o objetivo desta pesquisa, tal análise possibilita entender especificidades de todos 

os três objetos de pesquisa deste estudo. Entender melhor as motivações do empreendedor em 

utilizar destes espaços é, também, entendê-los melhor.  

 

A menor parte dos entrevistados relatou ter como objetivo principal usar dos serviços de 

coworking por uma relação de comodidade ou de custo. O entrevistado E9, de 35 anos, foi um 

dos três entrevistados com esta justificativa em utilizar tais espaços: 

 

E assim, eu não conhecia o coworking, Tá? Na minha cabeça “Vou ter que ter um escritório”. 
Mas pra você ter um escritório hoje, sem saber que vai dar certo, é muito caro, você já começa 
pagando. Só que por sorte, Diego, eu achei um lugar muito bom, muito bom, muito barato, o 
lugar é nesse Estúdio Capanema, top, lindo, organizado, ninguém levantava, pessoal tudo 
quietinho, eu falei “Gente, isso aí vai agregar para o meu negócio”. Porque além de parecer 
que a minha empresa é grande, parece que todo mundo é da mesma empresa, o lugar é 
organizado, tem sala de reunião, e eu pago super barato. 
 

 

No trecho acima o empreendedor afirma inicialmente desconhecer espaços de coworking. Ele 

explica que procurou tal solução ao analisar possibilidades de menor custo para iniciar seu 

primeiro local de trabalho. Ao conhecer um dos espaços identificou que, além do beneficio de 

custo inferior a estabelecer um escritório próprio, o ambiente bonito e silencioso agregava 

também em outro aspecto para seu negócio. O espaço compartilhado entre diferentes pessoas 

poderia dar a impressão de que todos trabalhavam para a mesma empresa, de modo a 

demonstrar credibilidade para um potencial cliente ou investidor. 

 

O entrevistado E12, de 32 anos, além de analisar o custo inferior destes espaços se 

comparados com escritórios próprios, valorizou aspectos de comodidade do serviço proposto: 

 

 

A gente valoriza outro tipo de ambiente e eu valorizo muito para fato de eu não ter que me 
preocupar com escritório. Então, se queimou uma lâmpada, se a impressora quebrou, se a 
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recepcionista faltou. A minha preocupação é inteira para o meu negócio. Se eu quiser focar 
aqui e não ter nenhuma dor de cabeça, o coworking é o único lugar que vai me dar isso, eu não 
preciso comprar produto de limpeza, não preciso pensar na faxineira. Não preciso pensar em 
nada disso. Eu chego aqui para trabalhar e saio para trabalhar. Isso é muito bom também. 
Então, esse intangível aí tem que botar na conta. 

 

 

Entende-se que a ausência de necessidade de se preocupar com os serviços de escritório e 

outras atividades possibilita que o empreendedor tenha sua atenção diária apenas para o seu 

negócio. Para o entrevistado e a estrutura da sua empresa – que conta com seis funcionários - 

essa comodidade continua alinhada com um custo reduzido se comparado com um escritório 

próprio: 

 

 

Acho que chega uma hora você tem um tamanho tão relevante que a coworking já não fecha 
não a conta. Aí eu acho que realmente fica caro, na sua estrutura própria vai ficar muito mais 
barato, então aí faria sentido mudar. Mas enquanto essa curva não inverte eu acho que 
dificilmente faria sentido a gente sair, por exemplo. 

 

 

Para o entrevistado, portanto, a comodidade e custo reduzido são os principais fatores de 

escolha de um coworking. Para parte dos entrevistados, estes fatores justificam escolher estes 

espaços como local de trabalho. Alguns entrevistados, portanto, pouco valorizam outros 

aspectos de benefícios deste espaço, como realização de eventos e interação com outros 

colegas. 

 

Por outro lado, a maior parte dos entrevistados relata buscar espaços de coworking como uma 

possibilidade de interagir com colegas. O primeiro aspecto identificado sobre este tema é a 

simples interação diária como fuga de uma solidão. Para o entrevistado E12, de 32 anos, 

empreender é uma atividade solitária que pode ter no coworking uma opção de interagir com 

outras pessoas: 

 

 

Super solitário (empreender). Mesmo aqui, no começo, quando a gente estava muito engajado, 
é isso que eu falei, eu não aguentava mais olhar para a cara do meu sócio porque era um ano 
difícil, o telefone não tocava, a gente não tinha muita coisa para fazer no começo e fica aquele 
ambiente ali praticamente hostil. E aí a gente tinha ao que recorrer “Ah, vamos chamar 
alguém para almoçar”. “Não vou almoçar com você sócio, eu vou almoçar com a galera ali 
que eu acabei de falar no café”. Ou com ele, mas o papo muda, é outro tipo de conversa, 
pessoas de marketing, pessoas mais velhas. Isso muda muito. É muito solitário isso no 
começo. É muito solitário e aí o grande ganho também daqui desse modelo [...] 



85 
 

 

 

Pelo trecho acima compreende-se que o início de um empreendimento pode ter momentos de 

ociosidade e de interação com um ciclo de pessoas reduzido. Interações diárias 

proporcionadas pelo espaço de coworking, como nas áreas compartilhadas de cafés, podem 

ser uma opção de estender o fluxo de interação diária. Essa medida pode auxiliar no combate 

à solidão. Neste sentido, o entrevistado E2, de 31 anos, entende que a ambientação destes 

espaços posibilita uma ação de “desabafo” emocional: 

 

 

Empreender é um pouco solitário, assim. Né? Você acaba vivendo muita coisa que você tem 
que tomar decisões. Né? Tem altos e baixos quase todos os dias. Então, quando você está no 
ambiente que você tem alguém de fora, às vezes é legal até para isso. Sabe? Sentar ali, tomar 
uma cerveja, dar uma desabafada, falar o que tá sentindo.  

 

 

Para grande parte dos empreendedores de startup o ambiente de coworking pode auxiliar em 

interações diárias simples e que são necessárias para o bem estar individual. Dessa maneira, a 

interação diária proporcionada por parte dos ambientes de coworking pode auxiliar os 

empreendedores neste processo de apoio emocional. Para o entrevistado E12, de 32 anos parte 

desta interação faz parte da ambientação proporcionada por estes espaços: 

 

 

Quem trabalha aqui com a gente ao mesmo tempo que está em uma empresa de dois sócios 
não se vê assim porque ela tem uma liberdade para transitar aqui dentro, para trocar ideias 
com outras pessoas, sentar no café, entender a real mancada pelo ponto de vista das pessoas 
que têm opiniões diferentes. Então essa ambientação também é muito legal, é positiva. 
 

 

Sendo assim, para grande parte dos empreendedores de startup entrevistados o coworking 

auxilia no combate de uma característica natural do processo de empreender. Empreender, 

para eles, é uma atitude que nasce de iniciativa individual e, em especial no início de um 

empreendimento, pode ser solitário e inibir interações diárias com outras pessoas. Soma-se a 

isso a necessidade diária de tomada de decisão, que, muitas vezes, exige que estes 

empreendedores compartilhem das suas dúvidas e medos com outros colegas. Estes dois 

fatores, em conjunto, podem levar a desgaste emocional e necessidade de apoio emocional 

diário com outros colegas do espaço de trabalho. 
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Entende-se, assim, que a busca de interação por empreendedores de startup nos espaços de 

coworking pode não ser apenas no combate de solidão, mas também no auxilio de tomada de 

decisões e ideias de negócios.  

 

A entrevista E16, por exemplo, entende que a interação como principal motivador para 

participar de um coworking: 

 

 

E vem muita gente de fora, as vezes, até por isso. Né? A pessoa que quer entrar no mundo […] 
no ecossistema. Né? Mas a gente sempre precisa tipo estar em contato com as novidades e 
fazendo novos networkings. 
 

 

Para ela, portanto, interagir com outras pessoas é uma maneira de ingressar no ambiente 

empreendedor, estar em contato com novidades e realizar novas redes de relacionamento. 

Para parte dos empreendedores isso, em especial, faz-se muito necessário no Brasil, visto que 

o país tem a característica de conhecimento pessoal ter alto fator de impacto nos negócios. A 

entrevistada E5, de 45 anos, relata como este fator a motivou a participar de um espaço de 

coworking: 

 

 

E um outro ponto bastante importante, que o Cubo veio agregar bastante, é que a maioria das 
startups tem muitas localizadas. Né? Então, assim, tem startup, se você ver as portinhas das 
salas aqui do Cubo, elas são comunidades locais e Brasil, infelizmente, tem uma característica 
que o centro de negócios é São Paulo. Então, estar afastado é muito complicado. Hoje, precisa 
ter uma relação, uma vivência. Assim, tipo, um contato pessoal para fechar negócios no 
Brasil, principalmente. Lá fora não é tão assim. Né? Sempre fechei negócio com muitas 
empresas internacionais sem nunca ter visto uma pessoa lá. Mas aqui no Brasil, América 
Latina, tem uma característica que as pessoas ainda confiam em pessoas. Né? Não confiam 
tanto na empresa, no branding ou na tecnologia que está sendo abarcada lá. 

 

 

O trecho acima exemplifica as características culturais de negócios do Brasil e, somado as 

dificuldades de logística e deslocamentos da cidade de São Paulo citadas, incentivam a busca 

de interação por parte dos empreendedores. A busca por espaços de coworking, então, pode 

também representar o objetivo final de inserir-se no ambiente empreendedor e aumentar as 

suas possibilidades de negócio por meio do aumento da rede de contato dos empreendedores. 

Parte dos entrevistados atribui isso a proximidade com clientes, fornecedores e potenciais 
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investidores. E17, de 38 anos, atribui isso a um movimento de exposição dos 

empreendedores: 

 

 

No fim ele quer se conectar. Aí ele vai crescer e uma hora ele vai embora. Ele quer jogar o 

negócio dele no mercado para alguém se interessar e comprar aquilo. 

 

 

Na visão deste entrevistado, portanto, o coworking pode ser um espaço que proporcione a 

conexão do empreendedor de startup com outras pessoas, de modo a ofertar os benefícios da 

sua empresa para o mercado. Nota-se, como será aprofundado nas subseções posteriores, que 

este fator pode depender das características de cada espaço utilizado. Por exemplo, o 

entrevistado E17, que participa do espaço Campus São Paulo, entende que a exposição da sua 

empresa neste coworking gera credibilidade:  

 

 

O primeiro, de exposição. Né? Então, é assim, acho que tem uma chancela do Google. De um 
espaço que, por mais que seja independente da empresa, acho que ele acaba sendo associado. 
Gera um pouco de exposição. Acho que isso era uma coisa que a gente queria nessa fase da 
empresa, aparecer um pouco mais. Né? Que as pessoas descobrissem o que a gente tá fazendo. 
Então, acho que esse foi o principal motivador.  

 

 

Assim, para este empreendedor o principal motivador de participar do coworking Campus São 

Paulo é a exposição que fazer parte deste local gera para a sua empresa. Para ele, essa 

exposição pode gerar conexões com outros atores importantes: 

 

 

Lá (Campus São Paulo), para a gente, era mais um ponto de apoio do que de fato um 
escritório. Então a gente aproveitava mais esses conteúdos, conexões, do que propriamente o 
espaço. O espaço, para a gente, nunca foi uma coisa que foi prioridade ou a coisa mais 
importante que o Google nos deu. 

 

 

Este entrevistado, em especial, possuía parte dos seus funcionários em um escritório próprio e 

desvinculado ao coworking citado. Ele, por outro lado, situava-se no Campus São Paulo, de 

modo a aproveitar melhor os conteúdos e conexões que este local gerava. Este exemplo 

evidencia o potencial de conexões atribuído por alguns empreendedores aos coworkings. 
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Neste aspecto, e como será apresentado com maior profundidade no decorrer deste estudo, 

nota-se que alguns espaços geram conexões para as startups. A empreendedora E5 relata que 

o coworking do qual é membro gera uma exposição e proximidade rotineira: 

 

 

Um é proximidade com os clientes. Né? Porque aqui, se você observar, assim como você, tem 
visitações o tempo todo. São visitas muito espontâneas. Então, tem empresas do Brasil inteiro 
que querem fazer visita e obviamente elas sempre querem [...] a gente fala assim. Né? “Toda a 
vitrine do Cubo são as startups”. Né? Então, eles não querem conhecer um espaço físico. Eles 
querem conhecer as startups.  

 

 

De acordo com essa entrevista cria-se uma relação de exposição que se assemelha a “vitrines” 

de lojas comerciais. Neste caso, as startups do espaço Cubo seriam as “mercadorias” expostas 

na vitrine que, por meio de visitas de clientes ou investidores, podem levar a conexões de 

negócios entre diferentes atores. Vê-se, portanto, que os espaços físicos de alguns coworkings 

podem ser secundários e o valor de conexão e interação está nas pessoas e empresas que lá 

estão. 

 

Ou seja, da mesma maneira que existem empreendedores de startup entrevistados que buscam 

os espaços de coworking como uma opção de menor custo e cômoda para ter seu espaço de 

trabalho, alguns não valorizam o espaço físico em si. O entrevistado E17, de 38 anos, afirma 

que o objetivo final deste tipo de empreendedor é o desenvolvimento: 

 

 

 Você está lá para se desenvolver. Você não está lá porque você precisa do espaço. 

 

 

O objetivo final do empreendedor de startup utilizar um coworking pode, portanto, ser apenas 

a busca pelo desenvolvimento da sua empresa. De acordo com parte dos entrevistados, esse 

desenvolvimento exige a formação de conexões com outros atores, como fornecedores, 

clientes e investidores e estes espaços podem auxiliar neste processo. 

 

De modo geral, nota-se que as motivações dos empreendedores podem ser diversas. Existem 

indivíduos que simplesmente buscam por um local com custo reduzido e serviços de 
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escritório, outros que buscam interações diárias rotineiras - que auxiliem no combate à solidão 

- e outros que buscam seu desenvolvimento por meio de conexões ou credibilidade geradas 

pelos coworkings. Ainda assim, entende-se que a grande maioria dos entrevistados tem como 

principal motivação as interações diárias que estes espaços geram. Isso se faz essencial para 

avanço nas discussões propostas por este estudo, visto que apresenta uma característica 

determinante do perfil do empreendedor de startup da cidade de São Paulo. 

 

Na próxima subseção serão apresentadas as características e particularidades dos coworkings 

visitados, assim como suas diferenciações.  

 

 

5.2 Como são os espaços de coworking estudados  

  

Na última subseção foram apresentadas algumas características do empreendedor de 

startup estudado nesta pesquisa e suas principais motivações em utilizar espaços de 

coworking. Faz-se importante apresentar também os coworkings de São Paulo estudados e 

particularidades destes espaços.  

 

Conforme apresentado na tabela 3, foram entrevistados sete gestores de coworking de sete 

espaços distintos – entre eles o Cubo, Impact Hub e We Work. Esta subseção apresentará 

características similiares e distintas de todos os coworkings estudados com base nas vozes dos 

seus gestores, dos gestores de aceleradoras de negócios e empreendedores de startup. 

Entende-se que apresentar em detalhes particularidades do cenário de coworking de São Paulo 

seja um fator essencial para a análise e discussão das perguntas de pesquisa deste estudo. 
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Figura 4 – Espaço interno em um dos locais visitados.  
  Fonte: fotográfia do autor 

 

Os espaços visitados apresentam uma arquitetura e padrão de disposição de móveis e salas 

similares. Trata-se de lugares com excelente apresentação visual, com decoração 

contemporânea, cores alegres e com muitos espaços de visão abertos. A variação dos espaços 

pode ir desde locais com mesas e cadeiras específicas para trabalho (vide figura 4) a espaços 

com sofas e móveis que assemelhem a uma residência (vide figura 5). 
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Figura 5 – Espaço compartilhado de um dos locais visitados.  
Fonte: fotográfia do autor 

 

Os ambientes dos locais visitados privilegivam o compartilhamento de espaços de trabalho, 

mesmo de individuos de empresas distintas. A figura 5 exemplifica bem o espaço 

compartilhado aonde o coworker pode escolher seu local para sentar. Alguns espaços, por 

outro lado, tem como regra lugares fixos de trabalho. Para fixarem a posição de cada um 

normalmente dividem-se mesas por empresas, utilizando-se de placas nominais com o nome 

de cada uma delas.  

 

Como outra semelhança, os espaços visitados contavam com locais compartilhados 

específicos, como cozinhas, fumodromo, área de descanso e área de lazer. Nestes, mesmo 

empresas que utilizam de salas privativas 4 compartilham dos espaços com outros coworkers. 

Na maioria dos espaços visitados trata-se de áreas comuns para refeição, descanso ou 

socialização. 

 

                                                 
4 Salas privadas com privacidade de acesso e ruído 
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Estes locais compartilhados adicionais nem sempre estão afastados dos “locais para trabalho” 

do coworking. A figura 6 demonstra um bom exemplo de uma área mista, na qual uma mesa 

de jogo é vizinha de mesas para trabalho. Nota-se, portanto, que os espaços de coworking 

podem ser uma mistura entre trabalho, lazer, privacidade e compartilhamento em um mesmo 

espaço. As figuras 5 e 6, por exemplo, demonstram que apesar de locais compartilhados e 

com pessoas “lado a lado” a interação entre coworkers pode não ocorrer. 

 

 

Figura 6 – Àrea mista de lazer e trabalho. 
 Fonte: fotográfia do autor 

 

 

Apesar das semelhanças de arquitetura e disposição dos espaços citados, os espaços visitados 

apresentam relevante variabilidade no seu posicionamento e disposições específicas. Para 

facilitar a enumeração e análise destas, a listagem abaixo apresenta os principais pontos de 

particularidades distintas observadas: 
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a) Espaço gratuito ou pago: apenas o Campus São Paulo apresentou um espaço 

gratuito, enquanto todos outros espaços visitados funcionavam com o regime de 

pagamento mensal ou diário para sua utilização. 

b) Existência ou não de salas privativas: alguns espaços contam com salas 

privativas – espaços não compartilhados com outros coworkers. Os clientes de 

salas privativas tendem a ter objetivos distintos para participar de um coworking, 

visto que durante o seu dia a dia profissional buscam segregar-se da convivência 

de outros coworkers, de modo que a sua interação com outras pessoas fica restrita 

aos espaços compartilhados de refeição, lazer, eventos ou socialização. 

c) Espaço aberto ou seletivo: conforme visto, parte dos espaços visitados possuem 

indivíduos de diferentes setores e com objetivos profissionais distintos. Por outro 

lado, parte dos coworkings tem como objetivo selecionar indivíduos com base nas 

características do cliente, como setor do negócio, maturidade da empresa e 

objetivos principais desta.  Entende-se que a seleção de empresas/empreendedores 

é uma maneira de induzir um ambiente específico e esperado pelos gestores do 

espaço. 

d) Existência ou não de contrapartidas dos coworkers: identificou-se que parte dos 

espaços visitados exige contrapartidas dos seus clientes que não financeira. De 

modo a garantir a permanência no espaço pode-se exigir a participação em 

eventos, recepção de clientes e em outras atividades. 

e) Interesse dos sócios proprietários: os coworkings visitados podem variar entre 

proprietários que tem interesse apenas no lucro da gestão do negócio e 

proprietários que possuem interesses diversos. No último grupo estão coworkings 

que possuem associações ou empresas como parceiros. Estas, além de muitas 

vezes possuirem interesse na lucratividade da locação de espaços, esperam 

participar de mercados específicos e de estabelecer contato com coworkers. A 

realização desta pesquisa possibilitou identificar que a diferença entre estes 

objetivos finais altera parte das ações destes espaços na gestão do negócio – como 

será apresentado no decorrer deste estudo. 

 

Os tópicos da listagem acima são importantes para identifcar o posicionamento e 

particularidades deste objeto de pesquisa. Tratar-se-á, portanto, de aprofundar aspectos 

específicos do modelo de negócio dos coworkings de São Paulo. 
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A utilização destes espaços pode ser realizada de duas formas: pagamento de mensalidade por 

utilização de estação de trabalho ou pagamento de diária para utilização eventual – com 

exceção do Campus São Paulo, que é gratuito para qualquer interessado em utilizar o espaço. 

A primeira opção é mais relevante para a ocupação destes espaços. A última opção se mostrou 

presente para indivíduos que viajam a trabalho ou que tem interesse de usufruiu de um 

coworking apenas eventualmente. Os gestores de espaços entrevistados explicam que a 

utilização de diárias é rara e pouco lucrativa, mas que auxilia na divulgação dos espaços para 

outros grupos de pessoas.  

 

Em parte dos coworkings visitados notou-se também salas privativas, de empresas que 

buscam privacidade de coworkers durante a rotina profissional. Normalmente estas salas são 

divididas do ambiente compartilhado por paredes ou vidros (vide figura 7). Alguns 

entrevistados afirmaram preferir tais locais para poder focar mais no seu dia a dia de trabalho 

– de modo a ouvirem menos ruídos de outras empresas- e outros justificaram o uso de salas 

privativas para manter o sigilo de informações de seus clientes e da sua empresa. Na visão dos 

entrevistados os clientes interessados em salas privativas normalmente estão em um estágio 

de maturidade maior, no qual o dia a dia operacional da empresa ocupa boa parte da sua 

rotina, de modo que a parcela de tempo rotineira gasta com interação com coworkers de 

outras empresas às vezes passa a ser vista como prejudicial. Dessa maneira, estas empresas 

passam a buscar um espaço privativo e interagem com outras pessoas apenas nos espaços 

compartilhados como cozinhas e áreas de lazer. 
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Figura 7 – Exemplo de salas privativas num espaço de coworking. 
Fonte: fotográfia do autor 

 

A maioria dos espaços visitados apresentou uma variabilidade de indivíduos, que não apenas 

empreendedores de startup. Nota-se que isso ocorre também por opções dos gestores dos 

espaços, em realizar ou não uma seleção de clientes. O entrevistado C2, de 29 anos, 

apresentou que no seu espáço existem diversos tipo de coworkers: 

 

A gente tem desde consultores de recursos humanos, consultores financeiros, traders, hoje 
estamos com uma corretora de bitcon, arquitetos, consultoria empresarial [...] então assim, 
resumindo, é bem variado. A gente não faz nenhum filtro. 
 
 

A fala do entrevistado C2, gestor de um coworking pequeno em um bairro de imóveis 

valorizados da cidade de São Paulo, condiz com a de outros entrevistados, que possuem um 

espaço com clientes de diversas características e atividades profissionais. Por outro lado, 

notou-se nesta pesquisa que nem todos os coworkings são abertos para qualquer indivíduo. 

Alguns dos espaços visitados procuram se diferenciar de outros espaços por meio de 

características específicas dos seus clientes como setor da empresa, fase de desenvolvimento 
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e, até mesmo, potencial de crescimento do negócio. Com isso, alguns coworkings realizam 

um processo de seleção de empresas e empreendedores que podem participar do seu espaço. 

 

O entrevistado C7, de 34 anos, apresenta seu espaço voltado apenas para empreendedores de 

varejo: 

 

Então, essa unidade é específica e especializada em varejo, então lá só entram startups de 
varejo para tentar reunir os players do mercado, como grandes empresas de varejo, 
investidores interessados nesse segmento, startups também, empreendedores nesse segmento. 

 

 

O coworking gerido pelo entrevistado acima tem como sócio uma associação de varejo, que 

tem como intenção interagir com clientes e promover eventos no espaço citado. Por essa 

razão, e de modo a garantir um espaço com empresas e indivíduos com desafios e objetivos 

similiares, apenas empresas especializadas em varejo são aceitas no espaço. O entrevistado 

nos explica que a seleção é muito simples e, em apenas um contato, entende-se se os objetivos 

e características da empresa são condizentes com os padrões esperados pelo espaço.  

 

De modo adicional, notou-se nesse estudo seleções similiares com base na fase da empresa. O 

entrevistado C4 explica que as duas unidades do seu espaço também estão segmentados por 

setor: 

 

Temos só duas unidades no momento. Elas tem verticais especificas, aqui no Jardins5 nós só 
aceitamos startups do segmento de tecnologia. Lógico que tem que ter pré-requisitos: tem que 
ter participado de uma incubação ou aceleração, tem que ter passado por uma rodada de 
investimentos e tem que estar faturando. Ela não precisa estar dando lucro. 
 
 

Entende-se, como parte do processo seletivo citado, que são selecionadas também apenas 

empresas mais “maduras”, visto que exigem a participação prévia em em investimento, 

aceleração ou incubação e estarem em operação. Com isso, o coworking acima seleciona 

também empresas mais próximas do sucesso profissional, visto que já superaram alguns 

obstáculos do processo empreendedor.  

 

Alguns espaços realizam seleções mais profundas, envolvendo diversos contatos com 

potenciais coworkers: 

                                                 
5 Bairro da cidade de São Paulo 
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Um dos sócios que viu que ia ter aqui, a gente se candidatou, foi um verdadeiro vestibular de 
reuniões de vários níveis, Redpoint, pessoal do Cubo, diretoria do Itaú, pra ver se você tinha 
realmente uma empresa, se ela tinha valor, se conhece os padrões deles.  

 
 
O trecho da entrevista acima, do entrevistado E7 de 66 anos, sugere que o processo de seleção 

do Cubo foi cansativo e envolveu bastante esforço por parte do empreendedor. O Cubo, 

espaço que tem como proprietários empresas Redpoint e Itaú, promove uma seleção multipla, 

que analisa o estágio de negócio dos empreendedores e a sua adequação aos setores e tipos de 

empresa que entende como importante para o seu espaço. A entrevistada E5, de 45 anos, 

complementa as caracteristicas que um empreendedor de startup deve ter para ter acesso ao 

Cubo: 

 

Então, assim, se ela, primeiro, não está presente já de cara não faz sentido ela tá aqui. Segundo 
ponto é o tipo de empresa que deveria estar aqui. É a empresa que de fato vai escalar e vai 
representar uma mudança na visão de como esse ecossistema está sendo desenvolvido aqui no 
país. Então, não basta uma empresa que tem um crescimento lateral ou só etc. e tal. Ela tem 
que ser os cases do Brasil. Então, a busca é por empresas que realmente estão escalando e 
estão conseguindo ter uma dimensão e impacto no Brasil. Assim, então, se não for dessa 
forma a empresa realmente não agrega pra lá. 
 
 

Entende-se, portanto, que o Cubo espera uma empresa que terá escala, mas que também 

representará uma mudança para o ambiente empreendedor, que seja relevante. Essa visão 

também foi sustentada por outros entrevistados, que entendem que o Cubo quer ter os 

“melhores” empreendedores de startup, com um portfolio em diferentes setores importantes 

da economia brasileira. Sendo assim, as entrevistas sugerem que o Cubo posiciona-se com 

uma organização interessada em agregar grandes cases de startup de segmentos específicos e 

com certa maturidade profissional. Com isso, sugere-se que este espaço procura criar um 

espaço de visibilidade. 

 

Como outro ponto de características distintas entre os espaços visitados, notou-se que alguns 

coworkings exigem contrapartidas – além das financeiras – dos seus clientes.  No Cubo, por 

exempo, a empresa deve “agregar” ao estar lá. Como explica a entrevistada E5, estar nesse 

espaço implica: 

 

 

A gente tem que receber pessoas, a gente tem que apresentar, a gente tem que fazer parte do 
ecossistema, a gente tem que participar das comunidades, tem que promover treinamentos, 
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tem que promover encontros. Então, o papel das startups não é só comprar espaço, hora e 
local. O papel nosso também é fomentar esse ecossistema também. 
 
 

Entende-se que as contra partidas vão de recepções de pessoas - a entrevistada afirma que a 

recepção de pessoas pode vir desde visitantes do espaço a potenciais clientes e investidores do 

Itaú ou da Redpoint- a promover treinamentos e gerar outras ações para o ambiente 

empreendedor. A entrevistada explica, inclusive, que a falha em entregar a contrapartida para 

os gestores do espaço pode gerar expulsão deste do espaço: 

 

 

Então, como o Cubo faz, ele entrega outro tipo de valor para escolher as empresas que ela 
quer que fiquem aqui. Se não entregar valor, essas também vão embora também. 
 

 

Ou seja, participar do espaço acima não é uma garantia que o cliente recebe ao pagar uma 

mensalidade por estação de trabalho. Entende-se que participar de um coworking com 

características como a do Cubo, que envolve um rigoroso processo seletivo e contrapartidas 

dos coworkers, é uma relação complexa e não apenas a locação de um espaço de trabalho. 

 

Do ponto de vista dos gestores destes espaços, entende-se que os interesses na gestão e 

condução de um coworking podem variar de acordo com o interesse final destes. Conforme 

citado anteriormente, o entrevistado C7 relata que seu coworking, que tem como sócio uma 

associação de varejo, tem como objetivo do seu espaço possuir grandes atores do mercado de 

varejo brasileiro em um mesmo espaço. Ele acredita que esse fator seja um diferencial para 

possibilitar interações mais intensas entre seus clientes e, também, para diferenciar seu espaço 

no mercado de São Paulo de coworkings. 

 

O entrevistado C4, de 36 anos, apresenta uma realidade de dificuldade financeira para espaços 

de coworking em São Paulo e o caminho que trilha para superar tais dificuldades: 

 

 

Maioria dos coworkings está quebrando. Já estavam quebrando antes. Agora com o We Work 
está quebrando mesmo. Se a maioria dos coworkings, por que é tanto coworking que surgiu 
em São Paulo. Por que as pessoas viram muito isso fora do Brasil e tinham aquela casa ociosa, 
investiu lá 300 “pau” e fizeram um coworking de 400m2, não tem como fechar a conta com 
400m2. Menos de mil metros quadrados você não fecha a conta. São poucos players de 
mercado que estão fazendo dinheiro com coworking, 
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Nós temos um espaço de coworking, mas coworking não é o nosso business principal. 
Qualquer pessoa que trabalha no business de coworking do Brasil sabe que coworking não 
fecha a conta, essa é a realidade. Você vai ficar brigando por preço de cadeira, com empresas 
como We Work que fazem dumping de mercado e tudo mais. Então nossos espaços do 
coworking é para cobrir os custos. É única coisa que precisamos fazer na parte do coworking, 
não precisamos dar lucro na parte do coworking. Então cadeira e mesa é para cobrir os custos 
e, lógico, ter as pessoas aqui dentro para criar algum ecossistema. Temos só duas unidades no 
momento. Elas tem verticais especificas, aqui no Jardins nós só aceitamos startups do 
segmento de tecnologia. Lógico que tem que ter pré-requisitos: tem que ter participado de uma 
incubação ou aceleração, tem que ter passado por uma rodada de investimentos e tem que 
estar faturando. Ela não precisa estar dando lucro. 
 

 

Para o gestor de um espaço de coworking de sucesso na cidade de São Paulo, a grande oferta 

de espaços similares em São Paulo – assim com a entrada de grandes atores mundiais como a 

We Work, que possui escritórios e serviços de alto padrão por um preço competitivo - 

dificulta o sucesso financeiros destes espaços. Uma solução para os seus espaços foi focar em 

verticais específicas – que dividem os setores de startups - e realizar a locação de estação de 

trabalho como um equilibrador de custos. De modo alcançar o lucro seus espaços utilizam da 

oferta de diversos serviços, como aceleração de empresas, captação de investimentos e 

auxílios em gestão.   

 

Na visão do entrevistado acima, um espaço de coworking com objetivo de atingir a 

lucratividade pode – dificilmente -, então, ter sucesso financeiro com a locação de estação de 

trabalho apenas ou, conforme seu modelo de negócio, utilizando-se de outras oportunidades 

de negócio que surgem nestes espaços. 

 

Empreendedores de startup em fases de maturidade e de negócio parecidas possuem 

necessidades parecidas, como buscar investimentos, aceleração, ter apoio Jurídico, de 

Marketing e outros. Baseando-se nisso, o entrevistado C4 passou a oferecer estas soluções aos 

seus clientes – que foram previamente selecionados – e, de acordo com as suas palavras, 

“criou um mercado dentro do coworking”. O gestor de coworking C6, por exemplo, 

exemplifica com esta oferta de espaços cresceu: 

 

 

Assim, como lançaram muito coworkings, começou a se criar valores ou serviços que 
agreguem valor dentro do coworking. Então o coworking fala assim: “Eu tenho uma 
aceleradora de negócio aqui dentro que vai te ajudar”. Então assim, na hora de você decidir se 
você vai para uma ou para outro ou você acaba decidindo no que vai te servir melhor. Mas, é 
um pouco complicado isso também porque se você está lá por causa da aceleradora e você está 
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insatisfeito com o serviço da aceleradora você também deixa de ter aceleradora e sai do 
coworking. Então para você aquele serviço anda muito junto. Então se um dos dois não te 
atende, os dois saem perdendo. 

 

 

Na visão do entrevistado, portanto, estes espaços passaram a desenvolver novos serviços que 

agreguem valor para o empreendedor de startup dentro dos coworkings. Com isso, o cliente 

potencial passa a analisar todos os serviços envolvidos antes de escolher um espaço para 

tornar-se membro e tende a julgar a sua satisfação com base na totalidade dos serviços 

oferecidos. Essa relação deve, portanto, ser bem gerenciada pelos gestores dos espaços, visto 

que a análise do cliente tornar-se múltipla. 

 

Nota-se, assim, que coworkings privados com fins lucrativos podem buscar o sucesso 

financeiro apenas com a locação de estações de trabalho ou por meio da prestação de outros 

serviços. Mas, tendo em vista o interesse de cada um destes espaços, faz-se importante 

ressaltar que algum destes espaços não possui a finalidade do lucro apenas. Como exemplo 

disso tem-se o Campus São Paulo e Cubo. 

 

O Campus São Paulo, como visto, não tem como objetivo gerar lucro com seu espaço. A 

utilização dos seus espaços é gratuita. Essa iniciativa global do Google tem como justificativa 

incentivar o empreendedorismo dos países em que estão presentes – são seis unidades no 

mundo, todas em países diferentes (CAMPUS, 2018). Parte do seu espaço, porém, é destinado 

a empresas “residentes”, cujo programa de seis meses visa realizar a mentoria e apoio a 

empreendedores de setores da economia que interessam ao Google como empresa. A 

mentoria também é gratuita, e, como apresenta o entrevistado E2, que participou do programa 

de residentes citado, é um apoio da equipe do espaço para empreendedores residentes: 

 

 

E aí no final, que foi mais surpreendente, assim, é que quando você entra no Google Campus 
eles propõem acompanhar vocês nas suas metas. Eles não são uma aceleradora. Né? Então, 
eles não vão falar “Façam isso, façam aquilo, faz um workshop disso” Mas eles querem sabem 
qual é a sua meta durante os 6 meses que você estiver lá. Eles usam o KR. Né? Que é aquela 
métrica do Google. Que é a mesma que a gente usa aqui, by the way. Quando a gente entrou 
lá, a gente colocou uma meta. A gente falou “Cara, nesses 6 meses a gente vai lançar uma 
plataforma nova para atender o mercado de pequenos e médios negócios.”, que era o nosso 
objetivo desse ano. Então, a gente usou esse programa, mais do que o espaço, usou esse 
programa, esse momento, essa imersão, essa possibilidade de sair um pouco aqui do nosso 
ambiente, pra gente construir isso e usar o Google como apoio. Né? Então, nesse processo eles 
abriram as portas para as muitas coisas. A gente conversa diretamente com pessoal do Google 
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até hoje, eles traziam especialistas do Google do mundo inteiro em diversas áreas. Então, a 
gente teve acesso a muita coisa de uma empresa que já faz muito do que a gente quer fazer. 
Né? Então, entender processos, entender cultura, RH, como é que esses caras fazem 
precificação, como é que eles testam, como eles validam […] Então, isso acho que foi a parte 
mais legal. 
Então, a gente usou a essa oportunidade ali, pra se abrir mais, pra ouvir mais, para pegar 
segundas opiniões, pra refletir. Né? Para olhar o negócio um pouco de fora, não só de dentro. 
Então, acho que quando a gente fala com especialistas ou com os mentores, eu acho que o 
mais legal é isso, essa reflexão, assim. As vezes você descobre que  você já podia fazer tudo 
que o cara tá falando e é o cara do Google. E aí fala “Puts, eu estava com medo de fazer, mas 
é assim que o que o cara do Google faz também.” Então, só aquilo ali de você falar “P****, 
acho que dá para fazer, vamos lá?” já ajudava bastante. Então, acho que a reflexão, ela é mais 
importante do que de fato o que o cara tava me dizendo ou não. Mas acho que teve muitos 
insights muito bons. Muitos. Sobre investimentos, sobre operação, era uma operação nova, 
então a gente explorou eles muito sobre isso. 

 

 

Como pode ser visto no trecho acima, o apoio de mentoria e direcionamento promovido pela 

equipe do Google Campus são realizados de maneira instrutiva apenas. Para o entrevistado, a 

mentoria auxiliou em possibilitar reflexões distintas para o seu negócio e para ter um ponto de 

apoio importante em dúvidas sobre o seu negócio. 

 

A entrevistada A1, de 28 anos e que trabalha do Campus São Paulo, exemplifica bem a 

intenção da residência deste espaço: 

 

 

Aqui, acho que a proposta de residência é muito mais conectar, virar uma comunidade. Né? 
Uma rede e eles fomentarem isso cada vez mais, até que pessoalmente também, que as 
pessoas se conheçam, fiquem mais amigas. 
 

 

Esta e outros entrevistados relataram que o apoio de mentoria do Campus São Paulo não 

envolve nenhuma contrapartida. Ou seja, cede-se o espaço para seus empreendedores, auxilia-

nos em um intenso programa de reflexão e ajuste de modelo de negócios e nada se cobra dos 

empreendedores.  

 

O Cubo, por sua vesz, apesar de cobrar uma mensalidade por uma estação de trabalho 

condizente com o valor de mercado de coworking de São Paulo, também não tem como 

finalidade o lucro. Conforme apresentado anteriormente, seu processo de seleção de empresas 

de acordo com um perfil específico sugere a busca de retenção de empresas de alto potencial e 
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visibilidade. Uma das gestoras do Cubo, a entrevistada C1, comenta como surgiu essa 

iniciativa e seu objetivo final dúbio:  

 

 

O Itaú começou a perceber que precisava inovar e mudar o status quo e algo para se 
aproximar desse ecossistema. Mas não é algo tão simples, quando você tá falando de uma 
grande empresa, com milhares de funcionários, principalmente quando se fala de um banco, 
em uma mudança de cultura. Eles começaram a se aproximar da Red Point. Então o Itaú tinha 
várias barreiras para quebrar para chegar nesse ponto. Decidiram que queriam ciar um espaço 
aonde pudessem gerar densidade e conexões entre startups, para então o Itaú ver o que fazer: 
se iria comprar startups, se iria investir [...] 

 

 

O trecho acima sugere que a participação do Itaú – e de outras empresas – do ambiente 

empreendedor pode ser benéfica, seja para a realização de investimentos ou aquisição de 

empresas. Apesar da finalidade do Cubo em gerir este espaço não estar clara no trecho acima, 

entende-se que não se trata de buscar o lucro com a locação de espaços. Sugere-se, portanto, 

que as suas intenções ao estabelecer e gerir este espaço estão nas conexões diversas que 

podem surgir disso. 

 

Nota-se, portanto, que os espaços podem ter interesses variados. Uma das gestoras do 

coworking We Work exemplifica bem a variabilidade dos interesses dos coworkings de São 

Paulo: 

 

 

No fim das contas, acho que todo mundo quer fomentar o empreendedorismo. Né? E ser um 
lugar que seja produtivo para as startups e para as empresas que passem por ali, mas cada um 
tem uma proposta um pouco diferente. Né? Então, o Cubo tem muito essa coisa de conectar. 
Né? Então, conectar grandes empresas com startups, conectar, enfim, novos empreendedores 
com essas startups, acho que é um movimento muito de fazer esse networking mais de uma 
forma bem estruturada. Né? Que é a proposta deles. O Campus (Campus São Paulo) acho que 
já é um estágio de fomentar o empreendedor que está começando. Né? O espaço aberto, de 
uma forma geral, tanto que todos esses eventos que tem aqui, essa coisa de comunidade 
mesmo. Né? Então, é tudo de graça também, nem a gente paga nada aqui. O Cubo já não tem 
essa proposta. Então, acho que o fato da gente tá aqui dentro também, também dá a chance de 
outras pessoas que não conseguiriam entrar no programa de residência deles, ou não passariam 
até por quantidade de vagas mesmo, mas estender essa possibilidade de ter mais gente aqui 
dentro. 
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Assim, a entrevistada C3, 26 anos, entende que os principais coworkings de São Paulo 

buscam de alguma forma fomentar o empreendorismo, mas de maneira e para indivíduos 

distintos. Fica claro, nesse trecho, que sa propostas dos diferentes espaços de coworking 

divergem.  

 

Independente de todas as particularidades citadas anteriormente nesta subseção, para este 

estudo faz-se importante, primeiramente, identificar que o fenomeno de coworking em São 

Paulo não é um modelo único e padronizado de espaço. Ademais, este posicionamento entre 

os variados espaços faz com que estes e seus gestores se posicionem de formas distintas, de 

modo que indivíduos se mobilizam para acessar locais mais condizentes com o seu objetivo 

final. Este aspecto será discutidos com maior profundidade nas próximas subseções, que 

tratarão de delimitar a atuação dos gestores de coworking, de analisar os dados referentes a 

aceleradoras de negócio e, por fim, de agregar todos tópicos na discussão sobre interação. 

 

 

5.3 O papel dos gestores de coworking no incentivo a interação 

 

 Na última subseção apresentamos características e diferenças entre os espaços de 

coworking da cidade de São Paulo. Viu-se, entre outros aspectos, que o interesse final dos 

proprietários destes espaços pode ser diverso. Pode-se ter como objetivo desde o lucro com a 

locação de estações de trabalho a gestão de um espaço de visibilidade que gere conexões entre 

diferentes atores. Notou-se, por outro lado, que a maioria dos coworkings e empreendedores 

de startup buscam interações no seu ambiente de trabalho, que possa auxiliar em um ambiente 

de melhor convívio ou, até mesmo, conexões de negócios. Tendo em vista este cenário, essa 

subseção tratará de apresentar as particularidades de atividades de incentivo a interação 

realizadas nestes espaços pelos seus gestores. 

 

As entrevistas e visitas realizadas sugerem que existem três tipos de incentivo a interação nos 

espaços: a realização de eventos, ações pessoais e customizadas de incentivos a interação por 

parte dos gestores do espaço e a utilização de plataformas tecnológicas para contato entre 

coworkers. 
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Tratando-se especificadamente do primeiro tipo de incentivo, notou-se que a maioria dos 

espaços conta com locais específicos para eventos. Os eventos têm formatos e objetivos 

diversos, indo desde apresentações do espaço para indivíduos externos a treinamentos e 

capacitações específicos para empreendedores. Os gestores de coworking entrevistados 

relatam que, na maioria dos espaços, os eventos são realizados tanto por gestores do espaço 

como por coworkers. Notou-se que o mais importante é manter uma programação de eventos 

que beneficie os membros dos espaços e estimule a interação entre eles e atores externos, 

quando for o caso. 

 

Os eventos podem tanto ser abertos para não membros, como podem representar um benefício 

exclusivo. A entrevistada C3, gestora de um dos coworking esclarece a política de eventos 

deles: 

 

Dentro da We Work a gente tem muitos eventos, de 3 a 5 eventos por semana em cada 
unidade. E todos os eventos, isso é importante falar, é sempre aberto para as comunidades do 
We Work do mundo inteiro. Então, se você for um membro We Work aqui na Berrini e quiser 
um dia ver um evento ou usar uma unidade em Nova Iorque, chegar para trabalhar você pode 
ir, é liberado. Então nesses eventos já acontecem muito networking porque são eventos 
variados, desde um evento que seja um meetup, uma palestra, um painel, um happy hour [...] 

 

 

Nota-se, assim, que a We Work usa dos seus frequentes eventos como uma maneira de 

diferenciação de mercado de outros coworkings, de modo que estes sejam exclusivos para 

seus membros. Os eventos são diversos, de modo a impactar o maior número de clientes 

possíveis e de gerar interações diversas entre eles. Sugere-se, também, que a quantidade de 

eventos citada exige um considerável trabalho de planejamento e execução por parte da 

equipe de gestores dos espaços. 
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Figura 8 – Espaço de eventos do coworking Cubo.  
Fonte: disponível em: https://www.instagram.com/p/BeWFGuXlCQ9. Acessado em: 25 de Janeiro de 

2018 
 

 

Esta realidade de gerar momentos de interação por meio de eventos é usual na grande maioria 

dos coworkings visitados e cujos gestores foram entrevistados. A empreendedora E16, de 35 

anos e membro do Campus São Paulo, relata que os eventos auxiliaram a sua 

contextualização do ambiente empreendedor: 

 

 

Aqui tem bastantes palestras que fomentam esse mundo do empreendedorismo também, e 
algumas foram muito legais, muito relevantes. Eu vim do mercado corporativo, em junho eu 
ainda estava trabalhando, tipo. Então, pra mim é tudo muito novidade. Sabe? Então, assim, me 
ajudou muito a entender o que que é uma startup, o que que é o mundo de startup, como que 
funciona. As palestras aqui e essa mentoria que eu falei que ajudou a abrir a mente. Mas, por 
exemplo, agora que já tem quase seis meses que eu tô nisso aí, aí as coisas já começam a se 
tornar um pouco repetitivas. Sabe? 

 

 

De acordo com a entrevistada a realização de eventos a auxiliou a conhecer melhor o mundo 

de startups e seu funcionamento. Porém o conteúdo repetitivo, com o tempo, fez com que ela 
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perdesse o interesse em tais eventos. Assim, faz-se importante ressaltar que a participação de 

coworkers em eventos não necessariamente ocorre com assiduidade. A empreendedora E5, 

membro do coworking Cubo, relata que apesar da liberdade e diversidade de eventos, muitas 

vezes falta tempo ao empreendedor para participação destes: 

 

Tem muita coisa que acontece aqui, a gente tem toda a liberdade para participar de uma série 
de eventos, palestras, treinamentos, etc. e tal, mas falta tempo. No começo, rola aquela 
empolgação, a gente se cadastra em todos os eventos e não vai nenhum.   

 

 

A entrevistada reforça os temas e eventos gerados pelos espaços despertam interesse em 

grande parte da comunidade, mas falta tempo diário para participação em todos. Conforme 

citado por outros entrevistados, uma solução para possibilitar a interação é a abertura de 

eventos para indivíduos não membros dos coworkings. Estes, muitas vezes, buscam conhecer 

e participar mais destes espaços e, ao atenderem aos eventos abertos ao público, podem gerar 

interações e conexões com os membros destes. Sendo assim, nota-se que o sucesso de evento 

é avaliado tendo em vista a frequência de membros e não membros e interações geradas.  

 

Nas entrevistas realizadas foi percebido que alguns espaços não tiveram sucesso na execução 

de eventos e deixaram de realizá-los. O gestor de coworking C2, de 29 anos relata que seu 

espaço teve dificuldades em atingir sucesso nos eventos: 

 

 

Já organizamos alguns eventos, mas nossa experiência não foi muito bem sucedida. Não que 
os eventos não tenha sido bem realizados, porém entre a lista de confirmados e de presentes a 
diferença sempre foi muito grande. Em uma lista de 100-120 pessoas, no dia apareciam umas 
15 pessoas. Então a gente até parou um pouco de fazer isso, fizemos mais no começo só.  

 

 

Conforme trecho acima, o pouco sucesso de público dos eventos realizados fez com que a 

gestão do espaço deixasse de organizar tais práticas. Percebeu-se que, no caso dos seus 

membros, os eventos não foram muito valorizados e não justificavam o esforço utilizado para 

sua realização. O entrevistado entende que, pelo seu coworking ter uma expressão e tamanho 

reduzido frente a grandes espaços, torna-se mais difícil atrair público externo para seus 

eventos. 
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Neste aspecto, faz-se importante apresentar que os eventos geridos pelos espaços têm como 

objetivo gerar a interação entre membros e, em alguns casos, não membros. O formato de 

cada evento pode ser diferente e a participação em cada um destes depende da relevância do 

evento e, também, do estágio de empresas e preferência de conteúdos dos coworkers. 

Percebe-se, portanto, que apenas a realização de eventos pode não ser suficiente para a 

geração de interações e conteúdos para todos os membros dos espaços. 

 

Como solução a isso, os gestores de coworking realizam atividades customizadas para 

estimular a interação nos seus espaços. Para tal, na visão dos gestores dos espaços a atividade 

de gerar interação parte, primeiramente, de possuir equipes direcionadas para essa finalidade. 

A entrevistada C3 exemplifica como isso acontece: 

 

 

E por que a gente fala de comunidade? Dentro de casa unidade da We Work tem uma equipe 
de comunidade, que a gente chama de Community, que fica alocada nesses prédios justamente 
para criar conexões entre os membros e engajar os membros e criar essas comunidade dentro 
de cada unidade e depois escalonar para um nível mais global.  É a equipe maior que a gente 
tem na We Work. 

 

 

A entrevistada define sua equipe de estimulo a interação como uma geradora de comunidade. 

Eles têm, portanto, como objetivo criar conexões e colaboração entre os membros de cada 

unidade e fora dela. Ela explica que o processo de engajamento de membros se inicia desde o 

momento da venda do serviço de coworking para seus clientes: 

 

 

Tem a comunidade Community Manager, tem alguns Community Leads, dependendo do 
tamanho e o Community Associate que é quem fica mais na parte de recepção das unidades. O 
que a gente faz aqui dentro? A gente trabalha desde a parte das vendas. Então a gente começa 
a conhecer os membros a partir do momento que ele ocupou uma sala. A gente já começa a 
fazer o nosso momento, a gente conhece o membro, o que ele faz, qual é o tipo de empresa 
dele, em que momento ele está e aí dentro do prédio no dia a dia a gente trabalha desde a parte 
de operação do operação do prédio, então é a coisa mais de o prédio está funcionando, tudo 
está certinho, a parte de manutenção, abastecimento, mas o mais importante são as 
experiências que a gente cria aqui dentro. E é um trabalho bem um humano, eu diria, é muito 
de relacionamento mesmo. Então assim, a gente fica ligado em tudo, desde se for uma startup 
que conseguiu uma rodada de investimento, a gente está ligado nisso e a gente até manda um 
presentinho para a pessoa, uma garrafa de champanhe e fala – Parabéns! A gente está 
acompanhando a sua vitória, o seu crescimento. Conta com a gente. 
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O trecho acima sugere que a equipe de funcionários com esta finalidade é revista de acordo 

com o tamanho do espaço gerido. Feito isso, desde o momento da venda eles possuem o 

objetivo de conhecer bem o membro, qual seu tipo de empresa e objetivo, de modo que 

possam gerar interações relevantes para ele. Além das interações, nota-se a importância de o 

espaço compartilhar dos momentos e vitórias dos empreendedores - de modo que este se sinta 

valorizado e com apoio emocional do espaço – e de garantir a qualidade do serviço de 

escritório físico. 

 

O entrevistado E12, de 32 anos, explica como a atividade de estimular interação é uma ação 

de relacionamento do gestor do espaço: 

 

 

Ela faz happy hour de segunda-feira, arruma todo mundo no final do ano. Ela vai chamando as 
pessoas para almoçar. Agora estamos fazendo uma ação legal que é se você quiser fazer uma 
apresentação ali do seu serviço, da sua empresa. Ela oferece um bom café da manhã e divulga, 
faz toda a divulgação nas redes sociais para as pessoas de fora também conhecem o seu 
produto, o seu serviço, eles dão uma palestra aqui dentro, ela reserva uma sala, faz o café da 
manhã. E aí até saindo um pouco das pessoas do coworking que já conhecem o seu trabalho, 
mas ela pede para as pessoas do coworking chamar convidados de fora para participar do café 
da manhã. Então, para ampliar ainda mais a rede de coworking. Então, tem algumas ações que 
ela faz para promover isso. Mas ela usa um perfil que é muito natural dela também, essa 
conexão, é muito natural dela, é muito do que ela faz, ela gosta de conversar com tudo, então 
ela sabe o que está acontecendo em todas as empresas aqui dentro, então ela sabe quem pode 
ajudar quem. 
 

 

Nota-se que o conhecimento prévio do gestor é essencial para identificar quem dos coworkers 

pode visualizar benefícios de interagir com outros. Com base nisso, a gestora do espaço 

utiliza desse conhecimento em ações de relacionamento específicas para criar oportunidades 

de interação entre seus membros. Assim, usa-se de um trabalho de relacionamento constante e 

customizado, tendo em como objetivo gerar interações relevantes para seus clientes. 

 

Outros entrevistados relatam que tais ações customizadas podem ter diversos formatos. Um 

dos formatos identificados por muitos dos entrevistados é o gestor do espaço levar “visitas” 

ao seu espaço e apresentá-las a coworkers específicos, tendo em vista a possibilidade de 

geração de negócios entre eles. O entrevistado E3, de 34 anos, explica que as visitas são 

recorrentes no coworking do qual é membro: 
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Quase todo dia tem visita de corporate, de empresas grandes passando para conhecer as 
startups e vendo como podem fazer negócios. Conseguimos reuniões grandes como grandes 
empresas como Gol, Pernambucanas e com empresas que tinha interesse em conversar com 
startups e que nós não conseguiríamos se não estivéssemos aqui na vitrine que é o Cubo. 

 

 

Assim, as visitas têm como objetivo gerar conexões entre startups e outras organizações. Os 

gestores do espaço devem realizar o trabalho de identificar quais organizações tem interesse 

em conhecer startups e coincidir o interesse de ambas as partes. Trata-se de um trabalho 

customizado e realizado com objetivos individuais específicos. 

 

De maneira similar, parte dos entrevistados relatam que as ações de incentivo customizadas 

dos gestores não ocorrem apenas com visitas marcadas. Na rotina do espaço eles buscam 

identificar atores que sejam relevantes para seus clientes e estimulam a interação em um 

momento de pausa, lazer ou refeição. Com atitudes simples de relacionamento podem 

apresentar indivíduos que não se conheçam, mas que tem potencial de criarem uma conexão 

de negócios. Exemplo disso foi citado pela entrevistada C5, de 37 anos e gestora da Impact 

Hub: 

 

 

Um membro que tá precisando de alguma coisa, vem conversar com a gente, a gente está 
sempre em contato com ele para a gente conseguir fazer as conexões. Eu que sou dessa área, 
da área comercial que fica na linha de frente, muitas vezes vem gente aqui conhecer o espaço, 
um cliente novo que quer entrar, e aí no meio da conversa eu consigo perceber onde que dá 
para conectar. Então, ele me fala “Ah, ainda não desenvolvi meu site. Ainda estou em 
processo de desenvolvimento.” Então, “Pô, tem duas empresas aqui dentro que trabalham com 
marketing digital que podem te ajudar a desenvolver o seu site. Vamos fazer uma ponte.”. 

 

 

O trecho da entrevista acima demonstra um exemplo do estimulo a interação customizada. Os 

gestores dos espaços, em grande maioria, buscam manter contato com seus membros e 

buscam utilizar-se de oportunidades de gerar conexões e “pontes” entre indivíduos. De modo 

geral, portanto, o gestor de coworking realiza um papel de intermediação de relacionamento, 

entre dois atores previamente selecionados ou de maneira oportuna. 

 

Nas entrevistas realizadas por esta pesquisa notou-se também um terceiro tipo de ação de 

estimulo a interação pelos gestores do coworking, a utilização de aplicativos tecnológicos 

para possibilitar o contato entre seus membros. Essa iniciativa foi identificada em duas redes 
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globais de coworking que possuem unidades em São Paulo, a We Work e a Impact Hub. 

Tendo em vista que ambas possuem espaços em variadas cidades do mundo, esta ação teve 

como objetivo possibilitar o acesso de todos coworkers da sua rede por meio de um aplicativo 

de mensagens instantâneas próprio. A entrevistada C3 explica o funcionamento do aplicativo 

da We Work: 

 

 

Então, é um aplicativo que funciona como se fosse mais ou menos um Facebook/LinkedIn da 
We Work, todos os membros têm acesso e lá você consegue encontrar todo mundo do mundo 
inteiro. Então tem o feed, como se fosse um feed do Facebook mesmo porque as empresas vão 
lá, se apresentam, postam, enfim, sobre vaga que tem, se está procurando parceiros, 
procurando clientes, quer apresentar o produto ou serviço, querem oferecer um Demo Day do 
que eles fazem. Eles começam por lá, tem também todo o calendário de eventos lá dentro. 
 

 

Nota-se que a solução de estimulo a interação via aplicativos é uma maneira de criar uma rede social 

online própria para o espaço de coworking, gerando um fluxo restrito de informações entre membros, 

que pode se conectar com maior facilidade. Em especial, os entrevistados citaram que a oferta de 

serviços e produtos por meio deste canal pode gerar conexões entre coworkers que buscam a 

comodidade e confiança de ter um fornecedor que trabalhe do mesmo espaço. Um exemplo disso está 

no trecho abaixo, da gestora de coworking C3: 

 

 

E é muito interessante, por exemplo, ontem mesmo eu tive o exemplo disso, na Berrini teve 
um membro que fechou com a gente para começar em janeiro. E ele veio falando: “Eu vou 
começar com vocês em janeiro, mas eu vim hoje porque eu queria conhecer o espaço porque 
eu ainda não vi ele pronto”. E ele estava me contando – “Meu, é incrível, eu baixei o 
aplicativo de vocês, fiz o meu perfil lá, o perfil da minha empresa. Logo em seguida já recebi 
uma mensagem de um cara que me achou lá procurando o tipo de serviço que eu fazia, que era 
uma consultoria e eu já estou com um cliente fechado que trabalha na We Work sem antes ter 
entrado na We Work fisicamente”. 

 

 

No exemplo citado, o aplicativo auxiliou na oferta e compra de um serviço por membros do 

espaço. Entende-se que o sucesso ou não na concretização de um negócio possui varias 

variáveis, porém a intenção do aplicativo é simplesmente aumentar as possibilidades de uma 

interação inicial entre as partes. Desta maneira, parte dos entrevistados entende que o uso de 

aplicativos surge como um complemento às ações de eventos e de estimulo a interação 

customizados. 
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De maneira geral nota-se que os três tipos de ações geradas tem o mesmo objetivo de 

estimular a interação entre coworkers e atores externos. Cada ação tem uma particularidade e 

objetivo específico e, na visão dos entrevistados, se complementam no processo de estimular 

a interação. Fica clara a motivação de gerar interações como uma prestação de serviços 

necessária para os coworkings estudados, tendo como objetivo a satisfação do seu cliente. 

Percebe-se, assim, que as ações citadas ocorrem com predominância nos espaços visitados e 

cujos gestores foram entrevistados. Esta realidade incentiva uma reflexão aprofundada sobre o 

impacto dos coworkings nestas interações sob o ponto de vista dos empreendedores. Este 

tópico será discutido no decorrer desta seção. Antes, porém, faz-se necessário apresentar em 

profundidade o último objeto de pesquisa deste estudo, as aceleradoras de negócio. 

 

5.4 As aceleradoras de negócio estudadas 

 

 Nesta subseção tratar-se-á de apresentar dados referentes às aceleradoras de negócio, 

de modo a entender as motivações e objetivo destas no cenário de empreendedorismo de São 

Paulo, especialmente no seu contato com empreendedores de startup e espaços de coworking. 

Conforme definido em seção anterior deste estudo, aceleradoras de negócio são organizações 

com fins lucrativos que buscam impulsionar o negócio de empreendedores de startup. De 

maneira geral, identificou-se que as aceleradoras funcionam como parceiras de negócios de 

empreendedores de startup, injetando capital e conhecimento para, em contra partida, receber 

uma parcela de porcentagem contratual da empresa “acelerada”. Sendo assim, a aceleradora 

deve acreditar no empreendedor e no negócio, visto que está investindo em um possível 

retorno futuro do crescimento deste. 

A fala da entrevistada A1, de 26 anos, representa bem os objetivos das aceleradoras de 

negócios entrevistadas: 

 

Então, a gente tem como objetivo, principalmente, levar as startups até um nível maior. Né? 
Um nível maior de conquistas e tudo mais, coisas que ela não conseguiria fazer sozinha. 
Então, é levar ao maior nível possível, no menor tempo possível e com menor risco possível. 
Então, a gente tem também um papel muito de entender que o empreendedor precisa e dar 
para ele o que ele precisa. 
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Entende-se, portanto, que o processo de aceleração é realizado tanto pelas aceleradoras, como 

com participação ativa dos empreendedores de startup. Do lado dos empreendedores de 

startup, as aceleradoras são uma boa opção para apoio em momentos delicados do processo 

empreendedor, como relata o entrevistado E13, de 30 anos: 

 

Então, elas são muito importantes porque elas preenchem uma lacuna que é uma lacuna 
complicada porque muitas vezes você não consegue levantar R$ 150, 200 mil reais para 
começar. Então às vezes você consegue dar uma primeira remada, fica uns 3 meses voltando, 
aí você entra em uma aceleradora e você recebe um pouquinho de grana e algumas delas têm 
conseguido capacitar os empreendedores de primeira viagem de um jeito bacana. Tem 
algumas que cumprem um papel bem legal, fazem bastante eventos, conectam bastante gente, 
elas entendem um pouquinho de como faz para crescer o negócio. 

 

Assim, tendo em vista o cenário de necessidade de crescimento de empreendedores de startup, 

o entrevistado E13 entende que as aceleradoras podem preencher uma lacuna de necessidade 

de capital e de capacitação para empreendedores. Para tal, faz-se necessário que tanto uma 

relação de confiança entre empreendedor e aceleradora de negócios. Deve existir, portanto, 

similaridades entre as características e objetivos destas duas organizações.  

Para que estas caractersticas sejam devidamente identificadas, a prestação de serviços de 

aceleração normalmente tem como etapas: (1) inscrição de candidatos para programa; (2) 

seleção, por parte das aceleradoras, dos empreendedores selecionados e (3) aporte de capital e 

conhecimento nas empresas selecionadas. Com base nas entrevistas realizadas com os três 

objetos de pesquisa deste estudo foi possível identificar características gerais das três etapas 

abaixo, que serão apresentadas a seguir. 

O processo de candidatura a um processo de aceleradoras de negócio usualmente parte da 

iniciativa dos empreendedores de startup. O sourcing – termo utilizado por gestores de 

aceleradoras para o processo de inscrição de candidatos a aceleração – é “passivo”, 

principalmente para as grandes aceleradoras: 

 

O sourcing dos deals acaba até sendo muito mais passivo. É muito mais dentro dos founders6 
que temos, acaba sendo muito mais por redes do que por eu pessoalmente buscando negócios. 

                                                 
6 Founders, no vocabulário do ambiente empreendedor de São Paulo, refere-se ao fundador de empresa de 
startup.  
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Esses hubs concentram boas pessoas e direto estou conversando com as pessoas: “acho que 
você já está no estágio de aplicar para a Five (aceleradora)”, dou um tapa no application 7dele, 
mas eu acabo fazendo pouco isso. Acaba sendo muito por website e um founder falando pro 
outro, é difícil controlar, ainda mais por que estou sozinho. 
- Mas vocês já tem credibilidade nesse mercado, certo? 
Sim, bastante. O sourcing é diferente para gente do que para uma aceleradora que está 
começando. Para mim o problema acaba sendo o contrário, acaba vindo muita coisa nada a ver 
e fica difícil filtra. 

 

O trecho acima, do entrevistado A5 representa a realidade das grandes aceleradoras do 

cenário de São Paulo. A credibilidade e exposição destas organizações possibilitam que a 

candidatura de startups para o processo de aceleração aconteça de maneira natural. Este 

mesmo entrevistado exemplifica que a sua aceleradora recebe cerca de 10 mil inscrições por 

ano para o seu programa de aceleração, de modo que o mais dificíl do processo seletivo é 

filtrar e analisar estas candidaturas.   

Outros gestores de aceleradoras ressaltaram a importância de realizar ações diretas para busca 

de empreendedores de startup que coincidam com os objetivos do seu programa de 

aceleração. Alguns entrevistados, como a A2, de 28 anos, indicam que a busca ativa pode ser 

mais simples do que a análise de muitas inscrições: 

 

Esse ano, pra acelerar 20 negócios, a gente olhou pra 500. Só que a questão é que achar aquele 
que tenha o perfil adequado e o modelo que a gente acredita que é escalável, que a gente quer 
apostar, é muito difícil. Então, por isso que a gente falou “Puts, estando num coworking, às 
vezes a gente consegue facilitar esse processo de triagem e tal. Já tem muita indicação. O 
próprio Impact Hub indica as startups que estão entrando. Então, é muito mais fácil a gente 
chegar já com indicações mais qualificadas, ao invés de ter que fazer esse super funil de 500 
pra 20.  

 

Portanto, para a entrevistada a busca ativa por empreendedores que estejam no perfil do seu 

processo de aceleração condiz com a presença de aceleradoras em espaços de coworking, 

dado o acesso a empreendedores proporcionado pelos contatos estabelecidos nestes espaços. 

Assim, a inserção social das aceleradoras no ambiente empreendedor criado por alguns destes 

espaços pode ter benefícios não somente para os empreendedores, mas para os gestores de 

aceleradoras. 

                                                 
7 Processo de inscrição a programa de aceleração. 
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O processo de seleção de startup a serem aceleradas não é único para cada aceleradora, mas 

apresenta grandes similaridades. A primeira delas é o enquadramento nos critérios de 

objetivo, perfil do empreendedor e modelo de negócio escalável, como citado pela 

entrevistada A2: 

 

Então, a gente, na hora de selecionar, primeira coisa que a gente vê é impacto social e 
ambiental. Se ele passou […] é o único critério que ele é excludente. Se ele passou do critério 
de impacto, a gente olha o perfil do empreendedor e modelo de negócio escalável. Então, se 
tem um modelo de negócio muito “nichado”, ou conotação muito específica pra alguma 
região, a gente acaba não priorizando pra aceleração. A gente visa aqueles negócios que estão 
sendo elaborados desde o início com uma visão de crescimento pra atender nível Brasil e até 
fora do país. Então, primeiro é impacto, perfil do empreendedor e modelo de negócio 
escalável. 

 

No exemplo citado a aceleradora seleciona apenas empresas com impacto social e ambiental, 

- que se trata de uma característica particular da seleção da sua empresa. Quanto ao negócio 

ser escalável, por outro lado, é um critério de seleção de todas as aceleradoras entrevistadas. 

Visto que o modelo de negócio de uma aceleradora é investir em uma startup para, que no 

futuro, obtenha retorno deste investimento, faz-se necessário que essa empresa possa crescer 

rapidamente. Por sua vez, para que a aceleradora confie no empreendedor que dirige a startup, 

faz-se necessário analisar as suas características pessoais. Na visão da entrevistada A2, por 

exemplo, o empreendedor possuir um bom pefil de sucesso é a variável mais importante do 

processo seletivo: 

 

Às vezes, a gente sabe que pode ser que a startup tenha, sei lá, um problema de modelo de negócio 
ou algo assim um pouco maior e que é possível que aquele negócio não dure tanto, mas se a gente 
acredita no founder e sabe que é uma pessoa que, puts, tem um baita background, é resiliente. 
Sabe? Tem aquela vontade mesmo, a gente opta por acelerar porque a gente sabe que esse cara 
depois vai fazer outra coisa. Sabe? Já aconteceu isso, startups que falharam ao longo do programa 
por N motivos... O que acontece? A empresa fecha, enfim, demite as pessoas, arranja um outro co-
founder, e monta um outro negócio tão sensacional quanto, assim. 
 

 

Assim, de maneira lógica as aceleradoras usualmente tem como objetivo alinhar-se a 

empreendedores que consideram ter mair potencial para obter sucesso. Entrevistados 

ressaltaram que se faz muito importante o compromisso e potencial do empreendedor, visto 

que a atividade empreendedora exige tomadas de decisão e esforços intensos concentrados 



115 
 

 

deste ator. Alguns entrevistados afirmaram, inclusive, que o processo de aceleração acaba 

sendo muitas vezes uma aposta no empreendedor e não apenas na sua ideia de negócio. 

Após a devida seleção de empresas por parte das aceleradoras, iniciam-se propriamente os 

serviços relativos à aceleração das startups. Apesar de apresentarem algumas particularidades 

entre si, as aceleradoras entrevistadas possuem programas estruturados em tempo, valor 

investido e capacitação sugerida. 

O valor de investimento e correspondente aquisição de parte contratual da startup tem valores 

de mercado transparentes e muitas vezes bem determinantes, visto que muitas vezes as 

aceleradoras competem na escolha dos mesmo empreendedores de startup. Os processos 

levam de 4 a 12 meses de duração e o investimento e porcentagem por aquisição contratual 

pode variar entre aceleradoras e tipo de programa. 

A entrevistada A1 discorre sobre o modelo do programa de aceleração da sua empresa, que 

apresenta muitas similaridades com outras entrevistadas:  

 

[...] aí ele inicia o programa de aceleração que consiste em 1 mês de diagnostico e 11 meses de 
plano de execução. Então, no primeiro mês de diagnostico, a gente faz um deep dive, assim, 
super profundo em relação a todas as áreas de gestão. A gente já tem uma diligência bem 
mapeada de informações e dados a levantar em relação a financeiro, comercial, marketing, 
RH, estratégia, todas as áreas de gestão tradicional, a gente faz essas análises e depois a gente 
apresenta para o empreendedor com a nossa visão em relação a quais são as áreas que 
precisam ser estruturadas pra aquele negócio estar pronto para escalar. E aí ao longo desses 11 
meses de plano de execução, a gente entra com a mão na massa pra poder executar tudo o que 
estava no diagnóstico. 

 

No quesito de gestão, portanto, usualmente o programa de aceleração tem uma aplicação 

consultiva, buscando conhecer a o funcionamento da startup por meio do levantamento de 

informações bem estruturadas. Isso possibilita análises das diferentes áreas administrativas 

para gerar um plano de execução a ser realizado pelos gestores das startups. A realização 

deste plano é acompanhada por gestores das aceleradoras, que utilizam de indicadores para 

medir o desempenho das startups “em aceleração”:  

 

Então, por exemplo, nenhuma startup chega com fluxo de caixa estruturado. Então, a primeira 
coisa que a gente faz, até porque a cada mês a gente presta contas para o nosso comitê gestor, 
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com os KPIs 8 dos negócios. Aí tem KPIs tanto de receita, lucro, até fluxo de caixa, entrada de 
caixa, saída de caixa, etc. Então, ele precisa ter um controle financeiro estruturado. A primeira 
pauta de toda aceleração costuma ser isso. Muita gente entra com a mão na massa pra 
desenvolver uma planilha de Excel, personalizar as categorias do financeiro, montar o fluxo 
de caixa, montar o DRE e ensinar a pessoa do administrativo financeiro pra alimentar aquela 
planilha, gerar KPIs automáticos, gráficos que ele precisa analisar todo mês, coisa do tipo. 
Então, a gente entra com a mão na massa, então por isso a gente alocar gestores.  

 

Sendo assim, entende-se que a aceleração, do ponto de vista gerencial, é um trabalho conjunto 

entre aceleradoras e empreendedores. Para tal, usa-se de modelos previamente estabelecidos 

de acompanhamento de resultados, que exigem em encontros recorrentes entre as partes.  

De modo a auxiliar as startups no desenvolvimento de suas empresas, todas as aceleradoras 

entrevistadas contam também com o processo de mentoria. Usualmente tratam-se de 

encontros entre as startups e empreendedores mais experientes, de modo que estes possam 

trocar informações e conselhos sobre negócios. Na visão dos gestores de aceleradoras a 

mentoria oferece a possibilidade de abertura de portas e mercados para os empreendedores de 

startups. Do ponto de vista destes, a mentoria ajuda principalmente no processo de construção 

do seu negócio, pois o contato com empreendedores experientes possibilita a validação do seu 

modelo de negócio.  

Entende-se, assim, que o processo de aceleração é muito mais que um investimento, mas 

refere-se também ao estabelecimento de contato entre diferentes atores do ambiente 

empreendedor. Essa característica torna-se, para alguns empreendedores, um dos principais 

diferenciais do processo de aceleração: 

 

A gente teve acesso. Um dos principais diferenciais do programa da Startup Farm 9 é fazer 
essas conexões, fazer essas mentorias, etc. E o caso da Startup Farm, ela é reconhecida hoje 
como um dos maiores programas de acelerações do Brasil. Então, assim, na Startup Farm é 
um caso à parte porque vamos colocar em um ano, só para você ter uma ideia de dimensão, 
em todo um ano que eu estive em um programa de aceleração num coworking em Minas 
Gerais todos os investidores que eu tive em contato lá, em um ano em Minas, aqui eu tive em 
contato com em uma semana, o mesmo tanto de investidor. 

 

O trecho acima, do entrevistado E11, de 34 anos, demonstra o papel de “acesso” 

desempenhado por um dos programas de aceleração analisados neste estudo. Alguns dos 

                                                 
8 Key Performance Indicators (KPI) refere-se a indicadores chave de desempenho. Trata-se de uma maneira de 
identificar, por meio de indicadores, se os objetivos de gestão propostos foram atendidos. 
9 Uma aceleradora de negócios reconhecida no Brasil. 
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empreendedores entrevistados entendem que uma conexão relevante gerada por uma 

aceleradora pode ter valor superior ao seu valor investido ou a todo valor agregado por esta 

via mecanismos de gestão. A entrevistada A1 apresenta a relevância da interação gerada pelas 

aceleradoras para os empreendedores e o esforço exigido para tal: 

 

É algo que acho que todo mundo tá olhando, é difícil, mas é cada vez mais importante, que é 
cultivar essa rede. Né? Então, o Campus (São Paulo) tem também essas iniciativas para 
promover isso. A gente tem, às vezes, até certa dificuldade porque a gente já tem 900 
fundadores na nossa base, desde 2011. Então. Assim. é muita gente no Brasil e outros até fora 
do Brasil. Né? Mas é algo super importante, que acho que é o que no fundo agrega mais valor 
pra eles. Né? De saber que, de repente, ele faz uma pergunta nos nossos leques nossos e que 
vai ter alguém que já passou pelo mesmo problema, que vai conseguir resolver, ou alguém que 
está no estágio mais avançado que pode vim e dar dicas. A gente tenta, na medida do possível, 
promover isso. Não é fácil. É um trabalho, é um work in progress que não acaba nunca. 
Estamos encontrando maneiras de fazer isso melhor, mas […] Sim, exige um esforço, mas é 
um esforço necessário porque eu acho que é a onde mais tem valor e eles aprendem muito 
com isso e se sentem parte também.  

 

A geração de interação, portanto, também é um tópico que suscita a atenção das aceleradoras. 

Na visão dos entrevistados, isso ocorre devido à importância dada pelos empreendedores de 

startup para estes relecionamentos em rede.  Com isso, passa a fazer parte da atividade das 

aceleradoras, também, o suporte e facilitação de contato dos seus empreendedores em 

aceleração com colegas e pontenciais clientes e investidores. 

Por fim, vale ressaltar que parte dos empreendedores entrevistados identificaram que a 

participação em programas de aceleração bem avaliados gera credibilidade para os seus 

negócios. Ou seja, o fator de ter participado de um programa de aceleração torna-se também 

um indicador de qualidade e potencial de uma determinada startup. Exemplo disso está na fala 

do entrevistado E11, de 34 anos: 

 

Eles enxergam o programa da Startup Farm como um puta local de bons negócios também. 
Entendeu? Eles imaginam que “Pô, se essa startup passou pelo processo de seleção da Farm é 
porque alguma coisa tem aí.” E os caras já vão predispostos a ouvir. Em outros programas de 
aceleração isso não acontece tão fácil, mas acontece também. 

 

A credibilidade de ter participado de um processo de aceleração com alta credibilidade, 

portanto, pode abrir outras portas aos empreendedores de startup. A aceleração, assim, não se 
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encerra com a finalização do programa, mas mantem-se como um fator de qualidade para a 

continuidade do negócio. 

De modo geral, foi apresentado que o processo de aceleradoras de negócios envolve a 

prestação de serviço para empreendedores de startup, por meio de investimento de capital e 

auxilios de gestão e mentoria. Este apoio visa um retorno e alavancagem do negócio da 

startup, de modo a possibilitar o retorno financeiro destes crescimentos para as aceleradoras. 

Durante este processo, porém, estabelecem-se novas conexões entre empreendedores de 

startup, outros empreendedores, clientes, investidores e, também, espaços de coworkings. 

Estas relações, em especial, são importantes para as perguntas de pesquisa deste estudo e 

serão exploradas com maior profundidade no decorrer na próxima seção.  

 

5.5 A interação entre os objetos de pesquisa 

 

 Nas subseções anteriores foram apresentados analises iniciais dos três objetos de 

pesquisa deste estudo: empreendedores de startup, espaços de coworking e aceleradoras de 

negócio. Faz-se importante, agora, relacioná-los num contexto maior que é o ambiente 

empreendedor de São Paulo, visto que todos interagem entre si, com objetivos similares. 

 

De maneira geral, entende-se que o empreendedor de startup entrevistado tem como objetivo 

desenvolver seu negócio de maneira acelerada. Neste processo ele pode buscar conectar-se 

com aceleradoras de negócio, que auxiliam neste crescimento por meio de uma prestação de 

serviço. Além disso, como visto anteriormente, o empreendedor de startup usualmente usa de 

espaços de coworking para buscar interação diária, seja com o objetivo de evitar a solidão ou 

de gerar conexões de negócios que auxiliem o desenvolvimento da sua empresa. Neste 

cenário, foi apresentado que o coworking pode ser um local para desenvolvimento das 

interações dos demais objetos de pesquisa, empreendedores de startup e aceleradoras de 

negócio. 

 

Faz-se importante ressaltar, porém, que a diversidade dos coworkings de São Paulo é grande e 

existem espaços cuja interação é restrita. Nestes, o coworking passa a ser um local para locar 
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um espaço de trabalho apenas. O entrevistado E3, de 34 anos, comenta sobre sua experiência 

nestes espaços: 

 

 

A diferença com outros escritórios de coworking é brutal. Já trabalhamos em outros locais e 
nos outros você aluga uma mesa e uma cadeira para trabalhar e a pessoa do seu lado nem sabe 
o seu nome, o que você faz, nem nada. Ninguém nem se conversa, apesar dos coworkings 
disserem que tem uma nova geração de negócios e networking entre as pessoas. Na verdade, 
no dia a dia isso não acontece. É cada um por si e deus por todos. 

 

 

O trecho acima indica a ausência de colaboração e interação em parte dos espaços de 

coworking. Na visão do entrevistado, inclusive, estes espaços podem não ter colaboração e 

demonstrar apenas a individualidade dos seus membros. De maneira complementar, o 

empreendedor E9, de 35 anos, compartilha sua experiência em um coworking com pouca 

interação: 

 

 

Zero (interação), zero. Porque pessoas que montam negócio dentro do coworking é assim:. 
você fala “oi, tchau, bom dia”, você conversa com o pessoal, mas não tem aquela [… ] Pra 
você te uma ideia, do outro lado da minha mesa que eu trabalhava, tinha um cara que 
trabalhava com agência, que desenvolvia layout e eu trabalhava com cosmético, em nenhum 
momento ele veio me perguntar se eu precisava do serviço dele. Então, eu também não 
oferecia, então cada um ficava no seu canto. Pelo menos aonde eu estava era assim, pessoal 
bem reservado. Entendeu?  

 

 

No trecho acima fica claro que a falta de interação em um ambiente pode se tornar usual, a tal 

ponto que vizinhos de cadeira, em uma mesma mesa, não se falem. O entrevistado também 

apresenta que o gestor do espaço do qual é membro não realiza ações para estimulo de 

interação entre seus clientes e atores externos. Na visão dele, portanto, não se trata de um 

objetivo do espaço do qual é membro e nem dos seus clientes gerar um ambiente de interação.  

 

Entende-se, portanto, que muitas vezes os gestores destes espaços se colocam em uma 

posição de prestação de serviços e, se entende que o interesse dos seus clientes é ter 

privacidade e não interagir com outros, adotará uma postura de não incentivar a interação.  O 

gestor de coworking C2 esclarece este posicionamento: 

 



120 
 

 

 

Isso (a interação) parte de cada um. E nos colocamos na posição de um prestador de serviços. 
Se a pessoa está no canto dela e não quer interagir, nós não vamos incomodar a pessoa que 
quer ficar em paz. Então para mim eu vejo desse jeito e não forçar a pessoa e quero deixar 
cada um no seu conforto. Afinal somos um espaço pago e não um espaço que alguém paga por 
ou que é gratuito, que são fatores que fazem toda a diferença. 
 

 

Entende-se, assim, que o interesse final dos proprietários dos coworkings é a principal diretriz 

da atuação dos seus gestores e, consequentemente, da existência ou não de interação entre 

seus membros. Tendo isso em vista, nesta pesquisa notou-se que a maioria dos espaços se 

posicionava com o objetivo de se tornar um local de geração de negócios e interações do 

ambiente empreendedor. Contribuindo para este ponto de vista, o entrevistado E13, de 30 

anos, entende que a interação depende do local se tornar uma referência: 

 

 

Exatamente, os caras simplesmente montam o espaço e f***-se. Só que depende um pouco da 
missão do negócio, se vira um celeiro de empresas, de conexões, grandes empresas, pequenas 
empresas, aí vira um pouco o combo, né? Que é um pouco um lugar de referência. Quero falar 
de inovação eu vou no Cubo. Mas tem outros coworkings que são simplesmente espaços 
mesmo disponíveis para você trabalhar e pronto. Então não entende o por quê da ideia. 

 

 

A missão ou objetivo do negócio, para o entrevistado, é um fator determinante no interesse ou 

não de gerar interações. Tendo este espaço o interesse de se tornar um local de referência, os 

gestores destes espaços, como visto, utilizam-se de diversas técnicas de estimulo a interação, 

como eventos, conexões customizadas para seus clientes e criação de aplicativos que 

estimulem o contato entre membros e atores externos. Nota-se, pela pesquisa, que o sucesso 

da criação de um ambiente colaborativo ocorre em decorrência do interesse de outros 

indivíduos com interesses similares em participar do mesmo. 

 

Alguns fatores tendem a contribuir para o desenvolvimento ou não de um coworking como 

um local de referência. Parte dos entrevistados, por exemplo, entende que um ambiente de 

interação e colaboração faz sentido quando existem empreendedores em uma situação 

parecida, como relata o entrevistado E11, de 34 anos: 
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Quando as empresas que estão ao seu redor estão todas no mesmo estágio, faz muito sentido. 
Quando não… Né? Quando a Easy Taxi a gente tinha empresa de advocacia, mas a Easy Taxi 
tinha recebido 80 milhões de aporte. Né? A gente tinha um puta budget ali para montar time. 
Então, eram níveis diferentes, então a colaboração ela era meio restrita porque eram idades 
muito distintas. Sabe? 
 

 

Para ele, portanto, as fases ou estágio das empresas em um mesmo espaço são importantes 

para possibilitar a troca de informações e ajuda que surtam efeito. Quando as empresas são 

muito distintas quanto a sua fase ou objetivo, a interação tende a ser restrita e não gera tanto 

benefício para os envolvidos.  

 

De maneira similar, alguns entrevistados entendem que para que um coworking tenha 

possibilidade de interações de empresas faz-se necessário organizar os tipos de empresas que 

participam dele: 

 

 

Isso é um desafio de se ter um coworking, é você tentar organizar justamente o tipo de 
empresas que você vai ter lá dentro porque se você conseguir criar um ambiente 
autossustentável aonde você tenha empresas que se complementam em relação ao tipo de 
serviço que elas fornecem. Aí sim a coisa começa a fluir melhor mesmo. 
 

 

Pelo trecho acima, entende-se que se faz necessário uma complementariedade entre empresas. 

Muitos entrevistados explicam que empresas concorrentes ou de setores sem nenhuma 

interseção não motivam a interação entre colegas. É necessário, então, possuir um ambiente 

diverso, mas com possibilidade de interseções de negócios e problemas individuais, de modo 

a aumentar as possibilidades de interação entre coworkers. 

 

Os fatores citados acima, de fase ou estágio da empresa e complementariedade entre elas, 

sugere que os coworkers avaliam a potencialidade de interação de cada um dos espaços. Esta 

pesquisa demonstra que o resultado percebido por empreendedores ao interagir com colegas é 

avaliado e influencia o esforço que este fará para interagir. A maioria dos entrevistados 

entende que o empreendedor buscará um espaço aonde a sua ação de interagir e colaborar 

desperte frutos para seu negócio. A fala do empreendedor E13 exemplifica esta relação: 
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É meio de estágio, quando o cara é muito pequeno ele precisa interagir, ele precisa falar dos 
problemas para os outros e aí ele está se conectando. Chega uma hora que ele já está 
operando10, está bem. Ele já está só com o investidor. E uma hora ele não quer falar com mais 
ninguém. Não é? 
 
 

Ao citar as situações de estágio da empresa o entrevistado sugere que em determinado ponto 

do desenvolvimento de um empreendimento, quando este não precisa mais de ajuda para se 

desenvolver, o empreendedor tende a se fechar e não interagir com outras pessoas do 

coworking – para o entrevistado a tendência disso, inclusive, é este empreendedor mover-se 

para um escritório próprio. Este ponto de vista, compartilhado por outros entrevistados, 

sugere que os empreendedores de startup interagem e colaboram com colegas enquanto ainda 

precisam de ajuda para desenvolver o seu negócio. Após desenvolverem seu negócio, por 

outro lado, tendem a focar seus esforços exclusivamente no seu empreendimento e não 

interagir com outros colegas ou atores. O gestor de coworking C6 indica que a disposição para 

interagir parte, assim, de uma análise de custo-benefício:  

 

 

A ideia da colaboração seria um ambiente autossustentável aonde a colaboração existe pelo 
cliente. Então o cliente veio aqui, ele está a fim de colaborar, ele está a fim de juntar com 
aquele cara, aquele cara também está a fim de se juntar com esse [...] então isso vai se 
tornando a colaboração. Agora, em um lugar onde, tipo eu, como dono do lugar, preciso ficar 
forçando isso, preciso trazer gente, preciso fazer palestra, preciso fazer evento para esse cara 
entender que a gente está fazendo uma coisa colaborativa e aí o cara só começa a colaborar se 
ele se sente à vontade, ele não chegar com esse espírito de “quero colaborar”. Ele chega tipo 
“vou ver o que está rolando”. “Se eu realmente começar a receber coisas, se eu sentir as 
pessoas colaborando comigo aí eu colaboro, senão eu vou lá, vou ver o que está rolando, vou 
analisar a situação antes”.  Então acaba criando um pouco essa falsa ideia de 
colaboração, tipo, enquanto eu preciso eu colaboro. Agora eu não preciso mais, 
acabou a colaboração. 
 

 

Na visão do entrevistado, portanto, a colaboração é criada por meio de um ambiente em que o 

gestor do espaço realiza ações de interação e cujos clientes interagem colaborativamente ao 

identificar que sua colaboração refletirá em ganhos individuais. Em espaços cuja diversidade 

ou características de empreendedores sejam muito distintas e, assim, não incentivem a 

colaboração, a interação será restrita, visto que os empreendedores analisarão menor retorno 

em interagir com colegas. Entende-se, assim, que a interação nestes espaços, além de 

previamente incentivada, é seletiva e dependente do seu resultado.  

                                                 
10 Significa o empreendimento estar em estágio operacional: com o produto ou serviço sendo vendido e entregue 
para clientes. 
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Tendo em vista esta realidade, compreendem-se as motivações de alguns espaços de 

coworking de realizar processos seletivos de empresas e incentivar, por meio de ações, a 

interação entre colegas. Estas ações possibilitam que estes espaços tornem-se um produto 

maior e mais interessante que um simples local de compartilhamento de escritório. O processo 

de seleção de empresas potencializa a escolha de empreendedores que tenham o interesse de 

interagir e possuam estágios e objetivos profissionais similares. Por sua vez, o estimulo a 

interação faz-se necessário, como visto, para potencializar as oportunidades de conexão e 

negócios entre os coworkers e atores externos. Trata-se, assim, de uma maneira de fomentar o 

papel do coworking como um estabelecedor de conexões entre diferentes agentes.  

 

O entrevistado E6, por exemplo, entende que os espaços de coworking podem representar por 

si um novo tipo de empresa, com características de uma startup: 

 

O Cubo é uma startup, uma grande startup, na verdade de fazer esse processo de conexão de 
investidores, clientes, empresas e startups. Né? Se conhecerem e desenvolverem 
relacionamentos e potencialmente negócios. Então, é […] eles se dedicam a isso com 
seriedade. Isso é legal. Suporte, recurso de um Itaú. Você estava desse tamanho, agora vai dar 
um salto de 4 vezes, digamos assim. Então, é um sucesso o trabalho que o Pripas 11e a equipe 
dele vêm fazendo realmente elogio, muitas vezes publicamente. Acho que tem a noção muito 
boa, equipe de sucesso e é isso. E agora tem mais gente querendo fazer a mesma coisa 
também, que você sabe, mais bancos e não bancos. Né?  
 

 

Para o entrevistado, portanto, o Cubo, coworking do qual é membro, faz o processo de 

conexão de diferentes atores, dedicando-se com uma equipe exclusiva para que isso aconteça. 

Na sua visão, trata-se de um novo modelo de atuação destes espaços, que inclusive outras 

grandes empresas também querem participar no futuro.  

 

Todos empreendedores de startup entrevistados do Cubo entendem o espaço como um local 

de colaboração. O empreendedor E3, por exemplo, cita que o pensamento coletivo do espaço 

tem como objetivo auxiliar coworkers diariamente: 

 

 

Aqui no Cubo é o contrário (falta de interação em coworkings), é todo mundo o tempo todo 
pensando em como se ajudar. Às vezes você tá lá e sai para fazer um call e aparece alguém na 

                                                 
11 Referência a um dos gestores deste coworking. 
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sua mesa, aí outro manda uma mensagem falando que tem alguém da sua empresa querendo 
falar com você. Ou seja, toda hora tem alguém pensando em como ajudar o outro e isso é real, 
acontece de verdade.  

 

 

O apoio mútuo dos empreendedores de startup foi citado nas entrevistas com empreendedores 

do local. Parte deles, inclusive, o relacionamento com colegas muitas vezes desenvolve um 

sentimento de comunidade e de amizade. Um exemplo disso pode ser visto na fala da 

empreendedora E5: 

 

 

A gente se ajuda muito entre as startup, a gente se torna amigo, quase uma família mesmo. 
Né? Tem muitas startups que a gente tem um relacionamento muito próximo e a gente faz 
coisas. Tipo, finais de semana tem churrasco, tem alguma coisa. Virou realmente que virou 
realmente um grande [...] quase, de fato, um ecossistema de desenvolvimento. 

 

 

Nota-se que, ao tratar da valorização dos relacionamentos gerados no coworking da qual é 

membro a entrevistada usa o termo “ecossistema de desenvolvimento”. Ou seja, entende-se 

este espaço como um ambiente de desenvolvimento entre empresas colegas. Neste processo 

de desenvolvimento, elas se ajudam mutuamente com o estabelecimento de relações. Assim, 

não apenas os gestores dos espaços auxiliam no papel de incentivo a interação, mas seus 

próprios membros desenvolveram a cultura de se ajudarem durante o processo de 

desenvolvimento. 

 

Como tratado anteriormente, outros coworkings, como o do entrevistado C4, realizam 

atividades similares as do Cubo. Selecionam empresas de setor específicas e oferecem 

produtos diversos para seus clientes, como a conexão com fornecedores, aceleradoras de 

negócio e investidores. Especializam-se, portanto, não apenas no serviço de escritório 

compartilhado, mas na conexão de diferentes atores como um modelo de negócio. Criam 

espaços diversos e nos quais os clientes verifiquem a potencialidade de se conectar com 

outros colegas. A entrevistada C3, gestora do We Work, demonstra esse ambiente e percepção 

dos clientes: 

 

 

A gente tem de tudo aqui, tem desde startup, a gente tem aceleradora, a gente tem 
investidores, a gente tem venture capitals, então eles já estão dentro da comunidade, é mais 
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um membro que a gente consegue conectar de alguma forma. Mas em geral os membros são 
muito proativos. Se eles estão aqui dentro eles sabem desse benefício de poder se conectar 
com as pessoas. 

 

 

Sugere-se, neste trecho, que a diferenciação do coworking em questão repercute para 

potenciais clientes, de modo que estes muitas vezes escolhem este espaço pela sua referência 

no ambiente empreendedor. Este posicionamento da maioria dos locais cujos gestores foram 

entrevistados sugere que parte dos coworkings caminha para uma prestação de serviço de 

agenciamento de interações. Utilizam-se das necessidades de empreendedores de startup de 

acelerar seu crescimento - e, para tal, de buscar novos contatos e relações comerciais – e de 

um mercado repleto de espaços de compartilhamento de escritórios para se diferenciarem 

como prestadores de serviços que podem trazer benefícios efetivos aos negócios.  

 

Ou seja, apesar de os coworkings da cidade de São Paulo apresentarem grande diversidade 

entre seus objetivos e perfil de gestão, como visto anteriormente, esta pesquisa identificou que 

estes espaços tendem a buscar uma atuação de relacionamento entre atores cada vez mais 

intensa. Dessa maneira, posicionam-se como locais de referência para empreendedores de 

startup, nos quais estes terão acesso mais fácil a fornecedores, clientes, investidores e 

aceleradoras de negócio. Sendo assim, os espaços de coworking passam a buscar a 

identificação no ambiente empreendedor de São Paulo de um “trampolim” para novos 

empreendimentos, posicionando-se assim como um local de referência para 

empreendedorismo. Colocam-se, assim, como uma opção de serviço para gerar interações, 

negócios e sucesso profissional para seus clientes.  

 

Este aspecto será discutido com maior profundidade na próxima seção, que tratará de discutir 

as análises de dados realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 

6. Discussão 

 
 

Apresentou-se na última seção a análise dos dados da pesquisa qualitativa proposta. Por 

meio da análise de dados foi possível contextualizar o ambiente empreendedor de São Paulo 

do qual os objetos de pesquisa deste estudo fazem parte. Além de apresentar as características 

específicas destes objetos, a seção anterior possibilitou identificar dados relevantes para a 

discussão dos objetivos de pesquisa deste estudo. Assim, nesta seção estes dados serão 

confrontados com a revisão de literatura previamente realizada, de modo a atender as 

perguntas de pesquisa propostas. As perguntas de pesquisa, previamente apresentadas, são: 

 

1. Qual o papel dos espaços de coworking na geração de laços de relacionamento 

de empreendedores de startup na cidade de São Paulo (entre colegas e outros 

tipos de organizações)?  

2. Os laços de relacionamento em espaços de coworking podem ser vistos como 

uma colaboração natural? 

 

A primeira subseção tratará de responder, com base na análise de dados e revisão de literatura 

realizada, a primeira pergunta de pesquisa. Como visto anteriormente, espera-se identificar o 

papel e como os espaços de coworking impactam nas interações dos empreendedores de 

startup – com seus colegas e outros atores. 

A segunda subseção, por sua vez, tratará de atender a segunda pergunta de pesquisa. Tendo 

em vista a identificação do papel destes espaços nas redes de relacionamento, procurar-se-á 

identificar a natureza destas interações.  
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6.1 Os coworkings analisados e o seu papel na geração de laços de relacionamento de 

empreendedores de startup 

 

 Na seção de revisão de literatura foram apresentados os principais trabalhos 

acadêmicos sobre os espaços de coworking. Nesta pesquisa identificou-se que parte das 

características destes espaços pode variar entre coworkings. Tendo isso em vista, essa seção 

iniciará contrastando a análise de dados de pesquisa com a revisão de literatura sobre este 

tópico.  

Faz-se importante recapitular que, na definição de coworking Merkel (2015) – utilizada nesta 

pesquisa -, estes espaços são locais aonde indivíduos não necessariamente da mesma empresa 

trabalham lado a lado. Adiciona-se a isso que, muitas vezes, os coworkers têm o desejo de 

buscar interações com seus colegas (GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017).  

Essa ótica acadêmica, que entende a natureza diversa destes espaços, condiz com os dados 

apresentados nesta pesquisa. Viu-se que parte dos espaços de coworking apresentam grande 

diversidade de profissões e objetivos dos seus membros e, em alguns espaços, a interação 

pouco ocorre. Por outro lado, notou-se que os empreendedores de startup, objetos de pesquisa 

deste estudo, tem a tendência de buscar interações nestes espaços. 

Este fato insere-se na literatura de coworking como um dos motivadores de indivíduos 

buscarem tais locais de trabalho compartilhado. Como visto na literatura sobre o tema 

indivíduos podem buscar estes espaços por questões de custo e comodidade, dificuldade em 

trabalhar sozinho e a intenção de interagir e colaborar com outros colegas (MERKEL, 2015). 

Esta realidade consolida-se também nos dados analisados desta pesquisa. Identificou-se, 

porém, que os empreendedores de startup entrevistados, na sua maioria, tinham como 

principal objetivo a busca de interação nestes espaços. 

Os dados analisados, por sua vez, sugerem que muitos gestores de espaços de coworking 

identificaram que criar um ambiente de interação pode ter benefícios diretos aos seus clientes. 

Tendo isso em vista, a pesquisa realizada demonstra que muitos gestores destes espaços 

passaram a desenvolver atividades de estimulo a interação, como organização de eventos, 

estímulos a interação customizados e criação e gestão de aplicativos tecnológicos para 

interação de membros. Tratam-se de ações diversas de modo a estimular que coworkers 

interajam e criem conexões que ajudem a fazer com que suas empresas se desenvolvam.  
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Os dados referentes ao estimulo a interação condizem com o referencial teórico sobre o tema. 

Merkel (2015) apresenta que compõe as atividades do gestor destes espaços um papel de 

curadoria entre seus membros e outros atores, como em um processo de conexão de 

indivíduos realizados em organizações artísticas. Este papel, como descrito anteriormente, 

tem uma conotação de prestação de serviço específica e que atenda os objetivos profissionais 

dos clientes destes espaços. Nota-se ainda, tanto na pesquisa realizada como no referencial 

teórico apresentado, que as interações teriam tendência a não ocorrer caso o gestor do espaço 

não as estimulassem.   

Dado o potencial de interação destes espaços, a literatura sobre coworkings sugere que estes 

podem se tornar polos de conexão entre indivíduos e outros atores (SPINUZZI, 2012; 

MERKEL, 2015; OLIVEIRA; FREITAS FILHO; LANZER, 2016). Por sua vez, a pesquisa 

apresenta que tanto empreendedores de startup como gestores de aceleradoras de negócio 

buscam estar em espaços de coworking de referência, nos quais outros atores buscam gerar 

conexões com os empreendedores de startup. Um exemplo disso é o interesse de aproximação 

de aceleradoras de negócio destes espaços, de modo a aumentar as possibilidades de contato 

com empreendedores de startup, seus potenciais clientes.  

Percebe-se pela pesquisa que a maioria dos espaços de coworking da cidade de São Paulo 

cujos clientes são empreendedores de startup busca posicionar-se como um local de 

referência. Para tal, os gestores destes espaços esforçam-se para gerar atividades de estimulo a 

interação não apenas com seus clientes, mas com outros atores diversos. Assim, tais espaços 

buscam atender uma demanda do mercado de empreendedores de startup, que tem o objetivo 

de desenvolver seu negócio em um curto espaço de tempo. Os coworkings que buscam se 

posicionar como locais de referência esperam-se, portanto, auxiliar o empreendedor de startup 

a alcançar seu objetivo final de desenvolvimento acelerado do seu negócio. Para isso o 

conectam com uma rede diversa e condizente com o seu negócio. Estes espaços passam, 

assim, a desempenhar um papel ativo nas redes de relacionamento entre diversos atores, 

oferecendo uma prestação de serviço específica.   

Os espaços analisados nesta pesquisa são, majoritariamente, espaços com características de 

posicionamento como um local de referência para empreendedores de startup. Visto que as 

perguntas de pesquisa deste estudo tem como base identificar a interação de tais espaços nos 

relacionamentos de empreendedores de startup, entende-se que a discussão deste perfil de 

coworking seja a mais indicada para os objetivos deste estudo. 
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O posicionamento e serviço prestado por tal modelo de coworking pode ser analisado na 

literatura sobre redes em empreendedorismo apresentada anteriormente. Em primeiro lugar, 

esta literatura sugere que o empreendedor deve estabelecer conexões para buscar recursos 

(ALDRICH; ZIMMER, 1986) e pode, assim, usar de redes para alcançar seu objetivo 

(DUBANI; ALDRICH, 1991).  

Nota-se, na pesquisa, que o principal objetivo de empreendedores de startup procurarem 

espaços de coworking como local de trabalho é a busca de interações e, em especial, para que 

gerem conexões para desenvolver o seu negócio. O empreendedor espera utilizar estes 

espaços para apresentar seu produto ao mercado e, com isso, aumentar as possibilidades de 

sucesso da sua empresa. Entende-se, assim, que a motivação principal do empreendedor de 

startup estudado é utilizar-se de uma inserção social (ALDRICH; ZIMMER, 1986; DUBANI; 

ALDRICH, 1991; HOANG; ANTONCIC,2003).  

A literatura sobre o tema sugere que o empreendedor deve possuir a oportunidade de inserção 

social para utilizar-se das redes e mobilizar interações com outros indivíduos (DUBANI; 

ALDRICH, 1991). Como visto anteriormente, para que este indivíduo obtenha o 

desenvolvimento da sua empresa ele deve ter sucesso em gerar relações distintas com 

indivíduos e organizações, tendo assim acesso a informação, ajuda e até mesmo credibilidade 

(HOANG; ANTONCIC, 2003).  Neste cenário, os coworkings de referência estudados 

buscam situar-se como catalizadores desta inserção social e geração de interações em redes.  

Foi apresentado no referencial teórico que para que exista um laço entre duas pessoas basta 

que ocorra uma interação entre elas (VASCONCELOS, 2007). De acordo com a pesquisa 

realizada os espaços de coworking, em especial, auxiliam na interação e criação de laços nos 

quais o indivíduo inicialmente não teria acesso direto utilizando-se do seu núcleo social. 

Dessa maneira, pode-se dizer que estes espaços auxiliam no desenvolvimento de laços fracos 

(GRANOVETTER, 1983) entre os indivíduos. Como visto anteriormente, os laços fracos 

geram a possibilidade de criação de novas relações entre indivíduos, visto que acessa outros 

núcleos sociais e, portanto, novas redes de relacionamento. Na perspectiva do empreendedor 

de startup, a geração de novos laços fracos pode aumentar a sua rede de contato, de modo a 

potencializar as oportunidades de conexão com diferentes atores. Além das possibilidades de 

negócio que a interação com colegas pode gerar, coworkings de relevância de São Paulo 

apresentam contato com uma variedade de organizações – fornecedores, clientes, investidores 

e aceleradoras de negócio.  
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Por meio da pesquisa realizada pode-se dizer que a diversidade de organizações e 

empreendedores presentes nestes espaços de coworkings possibilita um ambiente propicio 

para o desenvolvimento de laços fracos e para a geração de intermediações entre diferentes 

atores. Esta relação, como sugere Granovetter (1983), é um ponto ótimo para a geração de 

conexão entre diferentes atores, visto que a existência de laços fortes apenas desestimularia 

novas conexões entre indivíduos.  

Sendo assim, a literatura sobre redes em empreendedorismo valoriza, em especial, espaços 

diversos e que demonstrem pouca existência de laços fortes de relacionamento 

(GRANOVETTER, 1983). Idealmente deve-se gerar um ambiente propicio para 

desenvolvimento dos laços fracos. Como apresentado anteriormente, redes com a ausência de 

laços fortes são consideradas “buracos estruturais” na literatura de redes em 

empreendedorismo (HOANG; ANTONCIC, 2003).  A existência desse fenômeno possibilita 

que intermediários insiram-se no ambiente e, ao ocupar uma posição de intermediação de 

interação entre indivíduos, geram influência sobre outros atores não conectados em rede 

(KRACKHARDT, 1995). A pesquisa realizada sugere que os coworkings de referência, ao 

agregarem diversos atores desconhecidos e com interesse similares e atuar como um curador 

destas relações, assume um posicionamento de intermediação social. Por meio de atividades 

de estimulo a interação, geram conexões de diferentes atores com seus clientes, realizando o 

papel de “pontes” ou de intermediadores. Estes espaços, por possuírem maior alcance e 

densidade (ALDRICH; ZIMMER, 1986) possuem maior potencial de realizar esta atividade.  

Estes espaços utilizam-se de uma realidade de “buraco estrutural” para assumir tal papel de 

intermediação entre interações. Os ambientes de coworking demonstram a ausência de laços 

fortes e as disponibilidades de conexão e conhecimento com outros atores são 

deliberadamente selecionadas e incentivadas pelos seus gestores. Tal processo de curadoria, 

além de uma prestação de serviço para seus clientes, é uma maneira de movimentar redes, 

contatos e pessoas para finalidades específicas. Trata-se, portanto, de uma movimentação 

instrumental e com o objetivo de prestar serviços de conexões, que levem ao desenvolvimento 

do negócio dos seus clientes.  

Como visto anteriormente, este papel realizado pelos gestores dos espaços é valorizado pela 

maior parte dos empreendedores de startup. Tendo em vista a ação empreendedora de 

mobilizador de redes e o objetivo final de crescimento acelerado da sua empresa, o 

empreendedor coloca-se em uma posição de absorver e usufruir ao máximo das conexões 
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geradas.  Assim, entende-se que a valorização do papel de curadoria dos gestores dos espaços 

pelos empreendedores é logicamente compreensível para o seu objetivo profissional. Tendo 

isso em vista, empreendedores de startup tendem a buscar a inserção em espaços de referência 

que possam proporcionar tais interações para o seu negócio. 

Essa realidade sugere que a interação de empreendedores nestes espaços trata-se de uma 

busca objetiva e pragmática em busca do desenvolvimento da sua empresa, por meio de novas 

interações com atores diversos. Como visto na seção de análise, muitos empreendedores 

participam destes espaços por estarem na “vitrine” de um espaço de referência, na qual podem 

ser observados por atores diversos e, assim, gerar interações com eles.  Participar destes 

espaços, portanto, pode ter uma única finalidade de desenvolvimento do seu negócio por meio 

de novos relacionamentos. O compartilhamento de escritório, como visto, tende a ficar em 

segundo plano e o que importa, de fato, é ter sucesso em fazer sua empresa crescer de maneira 

acelerada. 

Este objetivo final do empreendedor de startup condiz com as características analisadas nas 

entrevistas da maioria deles. O empreendedor de startup demonstrou ser um indivíduo em 

busca de protagonismo de carreira, com a intenção de “fazer a diferença” e de “acontecer”. 

Para tal, ele se insere em um ambiente muito competitivo e, para alcançar os objetivos finais 

de crescimento a curto prazo da sua empresa, necessita conectar-se com parceiros, 

fornecedores, investidores e aceleradoras de negócio. Com isso em vista, espaços de 

coworking oferecem-se como um local diverso e estabelecedor de interações do ambiente 

empreendedor. Local que poderá auxiliar na intermediação da interação entre este 

empreendedor e outros atores que ele necessita, com urgência, acessar.  

Dessa maneira, os espaços de coworking podem utilizar-se da criação de um ambiente entre 

atores diversos e desconhecidos entre si para se tornar um local de redes de contato de 

referência em empreendedorismo. Pela criação deste “buraco estrutural” e sua atividade como 

intermediador ele adquiri, então, a capacidade de atrair diferentes e importantes atores 

interessados no ambiente empreendedor de São Paulo. Cria-se, assim, uma atração 

direcionada a atender as necessidades práticas de interação em rede do seu principal cliente, o 

empreendedor de startup.  

Tal é o poder desta atração que alguns espaços, como visto, passam a realizar processos 

seletivos e exigir contrapartidas para participação dos empreendedores de startup dos seus 

espaços. Gera-se, assim, noções de capacidades superiores de selecionar e gerir redes de 
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relacionamento, sugerindo que alguns espaços criem interações de maneira superior a outros 

espaços. A diferenciação surge, dessa forma, na prestação de serviço dos espaços de 

coworking como intermediadores sociais.  

Tal diferenciação atinge, inclusive, a capacidade de prestação de serviços específicos. Foi 

visto que alguns espaços de coworking, além de realizarem seleções de empresas e/ou 

exigirem contrapartidas destas, oferecem serviços diversos no seu espaço. Utilizam-se, 

portanto, do momento inicial de carreira de alguns empreendedores para ofertarem serviços 

dos quais estes ainda não tem acesso imediato com facilidade. Assim, pode-se dizer que, em 

alguns espaços, criam-se inclusive mercados paralelos de oferta de serviços e produtos, de 

modo que a intermediação proposta pelos coworkings tenha novas formas de lucro para os 

proprietários destes espaços.  

Como apresentado em parte das entrevistadas com gestores de coworking, foi visto que a 

lucratividade destes espaços apenas com a locação de cadeiras e mesas para se trabalhar é 

difícil de ocorrer. Parte disso pode ser atribuída a grande oferta destes espaços na cidade de 

São Paulo e necessidade de investimento inicial e de manutenção destes locais – que 

usualmente apresentam grande padrão de qualidade de mobiliário e equipe de atendimento. 

Dessa maneira, a diferenção destes espaços como intermediadores de interações sociais pode 

ser visto também como uma alternativa para possibilitar o sucesso econômico deste modelo 

de negócio. Apesar de não ser o objetivo final desta pesquisa, faz-se importante identificar as 

razões de um modelo disseminado como de grande sucesso mundial não apresentar os 

retornos financeiros esperados. 

A proliferação destes espaços pode ser vista como reflexo de uma cultura atual destes 

espaços. Aliado a isso, a pesquisa sugere que gestores destes espaços buscam alinhar-se as 

necessidades de interação dos seus clientes, de modo a gerar uma diferenciação no mercado e, 

assim, aumentar as chances de sucesso econômico do seu empreendimento. Apesar disso, o 

simples fato de diferenciar-se e atingir mais clientes locadores de espaço para trabalho muitas 

vezes não garante a lucratividade destes espaços. Como visto, alguns locais buscam apoiar-se 

em novas estratégias de lucratividade, como oferta de serviços diversos, como assessoria de 

Marketing, Jurídica e, inclusive, participação em investimentos e aceleração de 

empreendedores de start up. 

Como tratado anteriormente, tais modelos utilizam da locação de espaços de coworking como 

“meios”, visto que possuem outras finalidades de lucratividade. Sendo assim, sob a ótica de 
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espaços com finalidades lucrativas, o posicionamento como intermediadores de interações 

pode ser visto também como uma questão de sobrevivência financeira em um mercado com 

alta oferta de espaços similares. 

Com isso em mente, esta pesquisa sugere que os espaços de coworking de referência não 

possuem a intenção de serem colaborativos para tornar-se “uma maneira melhor de trabalhar” 

(WIKI COWORKING) - não se tem como objetivo neste estudo analisar se esta maneira de 

trabalhar é melhor ou pior, mas sim do objetivo final destes espaços no seu papel de geração 

de laços de relacionamento. Nesta ótica, nota-se que estes espaços têm o objetivo final de 

gerar interações entre seus clientes, empreendedores de startup, e outros atores que gerem o 

desenvolvimento de negócios. Não se demonstra como uma preocupação principal, portanto, 

criar um ambiente de trabalho que busque a colaboração para melhor convívio diário – caso 

isso ocorra, a pesquisa sugere que é apenas um fator secundário. Eles se posicionam, por 

outro lado, na posição instrumental de intermediador, incentivando seletivamente algumas 

interações que gerem benefícios para seus clientes e, direta ou indiretamente, para eles.  
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6.2 Coworking e a colaboração entre colegas 

 

Na última subseção tratou-se de discutir o papel dos espaços de coworking na geração de 

laços de relacionamento de empreendedores de startup. Nesta, será discutida a segunda 

pergunta de pesquisa, que trata de discutir se os relacionamentos nestes espaços podem ser 

vistos como uma colaboração natural. 

 

Na seção de revisão de literatura foram apresentadas algumas definições de coworking. A 

definição utilizada por esta pesquisa entende coworking não apenas como um local de 

compartilhamento de espaço, mas também como a possibilidade de prática social (MERKEL, 

2015). Por meio desta, como visto, seus membros podem obter conhecimento prático e 

compartilhar atividades de trabalho. Parte da literatura sobre o tema, porém, passa a 

identificar estes espaços entendem coworkings como locais de interação, que podem ter 

valores pré estabelecidos.  

 

Tais valores e práticas podem resultar, para alguns atores, na caracterização destes espaços 

como comunidades (MUNHOZ et al., 2013; BUTCHER,2013; SPUNUZZI, 2012; MERKEL, 

2015; GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017;  CAMPOS; TEIXEIRA; SCHMITZ, 

2015). Nesta literatura usualmente o coworking é visto sob a ótica da colaboração, na qual 

indivíduos distintos se ajudam no dia a dia profissional. Tais comunidades teriam influencias 

reciprocas entre seus membros, de uma maneira integrativa e com conexão emocional entre 

eles (McMILLAN; CHAVIS, 1986). Com base em valores comunitários e de conexão 

emocionais entre seus membros a colaboração seria, portanto, uma ação natural nestes 

espaços. 

 

Para Merkel (2015) estes valores culturais dos coworkings invocam indivíduos a buscar tais 

espaços, de modo a alcançarem valores de cooperação pelo qual estes espaços são 

conhecidos. Pela pesquisa realizada, porém, nota-se que muitos empreendedores de startup 

não identificam a interação e colaboração como práticas recorrentes nos espaços dos quais são 

membros. Neste cenário, e tendo em vista os dados analisados nessa pesquisa, faz-se 

conveniente analisar se tal colaboração pode ser vista como algo natural.  
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Para tal, faz-se necessário resgatar características dos espaços analisados. Na seção anterior 

foi apresentado que os coworkings apresentam características distintas entre si. Parte dos 

espaços demonstra pouca interação entre coworkers, existência de salas privativas como uma 

solução para diminuir contato diário com colegas e ausência de ações de estimulo a interação 

por parte dos seus gestores. Nestes exemplos, portanto, a intenção final dos proprietários 

destes espaços era de se posicionar como um prestador de serviço que respeita a intenção de 

privacidade dos seus clientes. Notou-se, assim, a reduzida interação entre colegas e, em 

decorrência, a ausência de características de comunidade e colaboração.  

Por outro lado, foram analisados dados de empreendedores de startup e coworkings cuja 

interação entre atores internos e externos foi acentuada. Parte dos entrevistados, por exemplo, 

sugeriram que os seus colegas de espaço passaram a ser como alguém da “família”, o que 

sugere laços fortes de relacionamento (GRANOVETTER, 1983) e conexão emocional entre 

colegas. Além disso, alguns entrevistados identificaram padrões colaborativos de coworkers 

em se ajudarem a estabelecer novas interações de negócios e em dicas de desenvolvimento de 

negócio. 

Tais locais, em especial, tinham como objetivo se posicionar como um local de referência no 

ambiente empreendedor de São Paulo, de modo a agregar diferentes indivíduos com o 

interesse de interagir. Nota-se, como visto, que estes espaços apresentam interesses de 

proprietários específicos de criar um ambiente de interação, do qual seus clientes possam 

usufruir diretamente de novas conexões de modo a desenvolver seu negócio.   

Como apresentado na última subseção, este posicionamento pode caracterizar o 

posicionamento de espaços de coworking como intermediadores sociais de interações de 

empreendedores de startup com colegas ou outros atores. Trata-se, portanto, de um objetivo 

final esperado e determinado pelos gestores destes espaços. Para possibilitar esta realidade, 

estes gestores utilizam-se de ações específicas para desenvolvimento de um ambiente de redes 

esperado. 

Tratou-se detalhadamente de identificar estas ações, nomeadas nesta pesquisa de atividades de 

estimulo a interação. Como visto, os dados demonstram que estes podem ser eventos 

específicos, estímulos customizados de interação ou, até mesmo, o uso de aplicativos de 

tecnologia para facilitar a colaboração. Parte dos entrevistados – tanto empreendedores de 

startup como gestores de coworking – entendem que sem estas iniciativas a interação entre 
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colegas pouco aconteceria. Aliado a isso, outros locais cuja interação é restrita, como 

apresentado, notou-se ausência de estímulos a interação por parte dos gestores. 

Pelos dados desta pesquisa, portanto, a interação entre empreendedores de startup de 

coworking, ao menos inicialmente, ocorre em consequência das ações de estimulo a interação 

promovida pelos seus gestores. Mesmo em espaços em que membros notam interação com 

colegas, nota-se a manutenção do estimulo a interação. Como visto, gestores de coworking 

utilizam-se de equipes específicas para executar atividades de estimulo a interação e, de 

maneira seletiva e direcionada, buscam criar ou manter um ambiente de troca de informações 

entre membros e agentes externos. Trata-se, assim, de uma dinâmica constante de esforços 

com o objetivo de gerar interação entre indivíduos.  

Aliado a isso, faz-se importante relembrar o objetivo final dos empreendedores de startup - 

clientes finais de espaços que tentam se posicionar como locais de referência no ambiente 

empreendedor. Estes empreendedores tem como objetivo o desenvolvimento acelerado da sua 

empresa e, conforme visto anteriormente, necessitam da utilização de redes para alcançar 

recursos e parceiros para tal. Eles se posicionam, portanto, em um local de ansiosa busca por 

resultados e interações, com uma finalidade individual clara: desenvolver seu negócio. Estes 

atores se posicionam em um contexto, em certa medida, de dependência de outros indivíduos 

para acesso de recursos e parceiros e de tempo finito para colaboração e interação. Tendo isso 

em vista, eles necessitam identificar com quem e em qual intensidade interagir.  

Assim, os dados da pesquisa demonstram que a sua colaboração com outros colegas 

dependerá do retorno avaliado por tais esforços. Para estes agentes a colaboração se apresenta 

como uma relação de custo-benefício. De modo geral, a colaboração com outros atores 

ocorrerá, portanto, de acordo com os benefícios colhidos dela.  

Sendo assim, além da necessidade de gestores de coworking realizarem atividades específicas 

para promover a interação entre seus clientes, faz-se necessário que estes avaliem retornos 

positivos em interagir.  O empreendedor deve, portanto, avaliar qual espaço de coworking 

pertencer e mensurar a quantidade de esforço de colaboração com colegas gerará. Esta 

realidade observada nesta pesquisa sugere que os espaços de coworking de empreendedores 

de startup não apresentam colaboração e interação entre colegas de uma forma natural. Ao 

contrário disso, de maneira geral a interação entre empreendedores de startup nestes espaços 

se mostrou reflexo de estímulos induzidos, com objetivos instrumentais e realizados de 

maneira seletiva.  
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Esta realidade confronta as pesquisas realizadas em coworking como comunidades com 

interação intensa entre colegas (MUNHOZ et al., 2013; BUTCHER, 2013; SPUNUZZI, 2012; 

MERKEL, 2015; GARRETT; SPREITZER; BACEVICE, 2017;  CAMPOS; TEIXEIRA; 

SCHMITZ, 2015). Entende-se que para o contexto específico analisado – de coworkings que 

buscam tornar-se referência para o ambiente empreendedor de startups de São Paulo – não se 

pode observar características de colaboração natural entre membros. 

Neste aspecto, notou-se nas falas dos entrevistados e nas observações desta pesquisa que o 

“trabalhar lado a lado” muitas vezes não significa interação. Muitos espaços compartilhados 

não resultam em relações entre os coworkers. Algumas das figuras apresentadas neste estudo 

são exemplos disso (vide figuras 4 e 5): nota-se a clara intenção da disposição de móveis para 

gerar interações entre colega, mas cada coworker está focado no seu próprio laptop e trabalho. 

Como visto, alguns empreendedores de startup buscam espaços de coworking para 

compartilhar experiências e, também, combater a solidão característica da sua carreira 

individual. O compartilhamento nestes espaços também pode ser vazio e o espaço, no limite, 

pode se resumir a muitas pessoas “lado a lado”, mas afastadas em interação, colaboração e 

laços afetivos. Apesar de seus membros aparentemente estarem juntos e integrados, os 

espaços de coworking que não apresentam interação podem tornar-se um ideal falso de 

colaboração e relacionamento entre as pessoas, que não ocorre na prática. Neste aspecto, os 

espaços de coworking que não apresentam interação entre seus colegas tornam-se apenas uma 

ideia, que, em alguns casos, é vivida ilusoriamente como uma realidade por seus membros. 
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7. Considerações finais 

 

 

  Esta seção tem como objetivo consolidar os resultados deste estudo, apresentar as 

limitações de pesquisa e sugerir novos estudos com base nas lacunas identificadas.  Este 

estudo teve como objetivo analisar espaços de coworking da cidade de São Paulo, 

empreendedores e gestores de aceleradoras. 

Na revisão de literatura sobre empreendedorismo notou-se que o campo, cujo 

desenvolvimento teórico surgiu sob bases da teoria econômica, possui pesquisas realizadas 

predominantemente por métodos de pesquisa quantitativos.  Exemplo disso foi analisado no 

referencial teórico de publicações acadêmicas sobre redes e empreendedorismo. Notou-se que 

a predominância das publicações sobre o tema buscam generalizações sobre de redes em 

empreendedorismo, mas, na maioria das vezes, não iluminando particularidades de contexto e 

de como estes processos ocorrem na prática organizacional. Com isso, o tema de redes em 

empreendedorismo deixou de avançar em questões específicas sobre o funcionamento de 

redes com uma visão análitica “de dentro”. 

Aliado a isso, o recente fenômeno de coworking surgiu como uma alternativa de local de 

trabalho para empreendedores e outros indivíduos. O referencial teórico apresentado sobre 

espaços de coworking sugere que tais espaços geram interação em membros, que colaboram 

entre si e pode, inclusive, apresentar características de comunidade entre eles. Com isso em 

mente, entendeu-se que este fenômeno pode apresentar relações interessantes para os 

empreendedores de startup, visto que esse pode usar-se de redes de relacionamento para 

buscar rescursos e parceiros.  

De modo a analisar como os espaços de coworking podem auxiliar nos relacionamentos em 

rede e como estes são criados, este estudo teve como objetivo responder as seguintes 

perguntas de pesquisa: 

 

1. Qual o papel dos espaços de coworking na geração de laços de relacionamento 

de empreendedores de startup na cidade de São Paulo (entre colegas e outros 

tipos de organizações)?  
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2. Os laços de relacionamento em espaços de coworking podem ser vistos como 

uma colaboração natural? 

 

Para alcançar os objetivos acima foram realizadas 29 entrevistas: 17 com empreendedores de 

startup, 7 com gestores de coworking e 5 com gestores de aceleradoras. As entrevistas semi 

estruturadas utilizaram de roteiros para cada um dos objetos de pesquisa e foram realizadas 

durante os meses de Setembro a Dezembro do ano de 2017.  

 

A perspectiva da pesquisa teve como base a etonometodologia de Harold Garfinkel. Esta linha 

de pensamento entende que os pressupostos, contexto e interações sociais são fundamentais 

para a análise organizacional. Ela nega a dicotomia entre a construção social como resultado 

apenas da ação individual ou da coletiva. Com isso, tem como objetivo analisar como formas 

individuais e coletivas são construídas conjuntamente.  

 

Entende-se que esta perspectiva possibilitou realizar uma análise qualitativa que trouxesse 

detalhes importantes sobre os objetivos de pesquisa analisados. Foi apresentado desde a 

motivação individual dos empreendedores de startup ao empreendeder, sua relação com os 

espaços de coworking, assim como detalhes destes espaços, seus gestores e aceleradoras de 

negócio. Ao trazer as “vozes” destes três objetos fez-se possível triangular dados de pesquisas 

diversos e identificar como as construções sobre os temas estudados são construídas por cada 

indivíduo. Como resultado disso, a análise de dados realizada pode alcançar o objetivo de 

analisar as perguntas de pesquisas propostas com base em dados qualitativos com diversas 

informações contextuais. 

 

Ao discutir a primeira pergunta de pesquisa, notou-se que os espaços de coworking que se 

posicionam como locais de referência do empreendedorismo de São Paulo desempenham um 

papel de intermediação de interação entre coworkers e atores externos. Usando-se de 

ambientes de redes de relacionamento próprios e, muitas vezes, previamente selecionados, 

seus gestores utilizam de atividades específicas de estimulo a interação para gerar um 

ambiente de conexão diversa para seus clientes. Espera-se, assim, possibilitar que os 

coworkers desenvolvam interações específicas para incentivar o desenvolvimento do seu 

negócio. Dessa maneira, os espaços de coworking colocam-se como prestadores de serviço 

não apenas de locais de trabalho compartilhado, mas de intermediações sociais.  Em alguns 
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casos, utilizam-se inclusive desta posição para oferecer serviços diversos de apoio a gestão 

para seus clientes. Sendo assim, estimulam e gerenciam as redes de relacionamento de seus 

clientes, de uma maneira seletiva e instrumental. 

 

De maneira similar, ao discutir a segunda pergunta de pesquisa, percebeu-se que o ambiente 

de espaços de coworking que se posicionam como locais de referência do empreendedorismo 

de São Paulo não apresentam características de colaboração natural entre seus membros. 

Como visto, o estimulo de interação constante realizado pelos gestores destes espaços e as 

entrevistas realizadas sugerem que a interação ocorre de maneira incentivada, com objetivos 

instrumentais e realizada seletivamente. Os empreendedores de startup, portanto, analisam o 

retorno que esforços de interação geraram e interagem de acordo com suas necessidades. 

Essas necessidades, como visto, variam de acordo com fase do negócio e outras variáveis. 

Ademais, notou-se que alguns espaços coworkers trabalham “lado a lado”, mas sem a 

interação colaborativa proposta por tais locais. Sendo assim, entende-se que em alguns 

espaços a interação entre colegas trata-se apenas de um ideal não identificado na prática.  

 

Como contribuições deste estudo entende-se que a contribuição de originalidade (CORLEY; 

GIOIA, 2011) foi incremental. Como apresentado anteriormente, a literatura de coworking 

apresenta estudos sobre interação entre indivíduos e organizações. Por outro lado, este estudo 

contribui com a perspectiva de análise de redes em empreendedorismo. Por meio dessa 

pesquisa foi possível discutir a análise de dados sobre estes espaços com a literatura de redes 

em empreendedorismo, contribuindo para novas discussões.  

 

A utilidade científica deste estudo sugere avanços no estudo contextual do ambiente 

empreendedor de São Paulo. Apesar de alguns estudos anteriores terem tratado 

especificadamente deste ambiente, entende-se que as características apresentadas pelos três 

objetos de pesquisas deste estudo possibilitaram a caracterização avançada deste contexto.  

Apesar de não se tratar de um objetivo deste trabalho, esta pesquisa traz dados que avançam 

na descrição e entendimento do ambiente empreendedor citado, com base em fontes 

qualitativas distintas e complementares. 

 

Como exemplo disso, foram apresentadas características de diferentes espaços de coworking, 

aceleradoras de negócio e empreendedores de startup da cidade de São Paulo. Entende-se que 

este esforço pode auxiliar no entendimento deste ambiente e, também, na identificação de 
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novas pesquisas. Identificou-se na pesquisa, por exemplo, uma variedade maior de 

características dos espaços de coworking do que na literatura publicada sobre o tema.  

 

Este estudo também apresenta limitações que devem ser explicitadas. Como visto, estes 

espaços apresentam características e posicionamento variados. Esta pesquisa limitou-se a 

responder as perguntas de pesquisa para um segmento específico dos espaços analisados: os 

coworkings que se posicionam como espaços de referência de empreendedorismo de startups. 

Sendo assim, sugere-se a realização de novas pesquisas para o aprofundamento dos diferentes 

perfis de coworkings apresentados neste estudo e características particulares destes. 

 

De maneira adicional, a realização de pesquisas que alcancem um cenário de maior 

diversidade de espaços de coworking no Brasil e no mundo pode contribuir para as discussões 

de particularidade do tema. A discussão dos conceitos citados e comparação com espaços de 

outros países pode possibilitar uma discussão interessante sobre as características culturais e 

influência destas no fenômeno mundial de coworking. Tais pesquisas auxiliariam a situar o 

contexto deste fenômeno com base em características locais de outras cidades e países. 
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