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Os espaços de coworking 

têm aumentado de 

maneira expressiva nos 

últimos tempos, o que 

tem gerado uma série de 

mudanças no mercado 

imobiliário

Umas delas é a demanda 
pela ocupação de um 
setor tradicional, que não 

anda tão aquecido: o mercado 
de lajes corporativas, de 300 a 
6.000 m², em áreas ociosas ou 
recém-construídas em zonas 
empresariais como Berrini, Faria 
Lima, Pinheiros, Paulista e Barra 
Funda. Estão surgindo também 
possibilidades de negociação 
envolvendo a locação built to 
suit para escritórios coworking 
(a construção e posterior lo-
cação por encomenda), além 
do aumento da aquisição ou 
locação de imóveis no Brasil por 
grupos estrangeiros que querem 
desenvolver os espaços de uso 
compartilhado. 

Fundos de investimento tam-
bém vêm avaliando este tipo de 
ativo, embora a Comissão de 
Valores Mobiliários ainda não 
tenha se manifestado expressa-
mente sobre esta possibilidade. 
O coworking engloba, principal-
mente, a cessão de uso de espaço 
e instalações e a prestação de 
serviços de escritório, comple-
mentares e de conveniência sob 
a condução e responsabilidade 
da empresa, o que gera aspectos 
jurídicos específicos para este 
tipo de locação.

A empresa de coworking 
deve zelar pela manutenção 
do espaço, realizar adequada 
limpeza, segurança, entrega de 
correspondências, manter a con-
fidencialidade das informações, 
assim como cuidar da guarda 
de materiais, equipamentos e 
pertences. Igualmente, é comum 
que sejam previstos serviços 
de impressão, Wi-Fi, café, re-
cepcionista, telefonia e outros 
funcionários no local. Deve-se 
observar o horário de funciona-
mento, as regras de convivência 
e penalidades contratuais. 

O coworker deve solicitar do-
cumentos que comprovem os di-
reitos da empresa de coworking 
sobre o imóvel (proprietária, lo-
catária ou possuidora a qualquer 
outro título) e a possibilidade de 
exploração de tais atividades no 
local. Na hipótese do coworking 
ser localizado em condomínio 
(ou estrutura similar), deve-se 
analisar a Convenção de Con-
domínio e o Regimento Interno. 
As regras contidas nos regula-
mentos devem ser observadas, 
especialmente o horário de fun-
cionamento, as regras de acesso 
e as atividades desenvolvidas. 

A empresa de coworking deve 
fornecer as condições necessá-
rias para que o coworker não 
eventual possa estabelecer domi-
cílio fiscal (que permite emissão 
de notas fiscais) e obter o seu 
próprio alvará de funcionamento. 
Para tanto, deve haver previsão 

expressa no contrato social da 
empresa de coworking que a 
permita explorar a atividade de 
escritório virtual. 

O coworker também deve 
levar em consideração a locali-
zação, o perfil, o espaço cedido, 
a possibilidade de personalizar 
a área cedida para não perder 
a identificação da sua marca e 
a identidade da empresa. Deve 
também garantir que o seu 
cliente ou com quem venha a se 
reunir terá conforto e discrição 
para ser atendido no local. À 
primeira vista, o contrato poderia 
ser confundido com um de loca-
ção (regido pela Lei 8.245/91, 
que regula a locação de imóveis 
urbanos) em conjunto com um 
contrato de prestação de servi-
ços (regido pelo Código Civil). 

No entanto, com base no argu-
mento de que o uso do espaço não 
pode ser realizado de maneira 
dissociada da prestação de ser-
viços, alguns juristas entendem 
que o contrato de coworking 
estaria mais próximo de um 
contrato de hospedagem (tam-
bém regido pelo Código Civil), 
em que há aluguel de quarto de 
hotel/pousada com serviços de 
recepção e limpeza e outros, 
não se aplicando a Lei 8.245/91. 
Portanto, o coworker não teria as 
proteções garantidas ao locatário 
nas locações tradicionais (como 
o direito à renovação compulsó-
ria da locação por meio de ação 
renovatória). 

Outro ponto importante refe-
re-se ao apetite arrecadatório 
das fazendas municipais. Re-
centemente, o Município de São 
Paulo imputou às empresas de 
coworking a responsabilidade 
solidária pelo pagamento do 
Imposto sobre Serviços (ISS) dos 
coworkers que não tenham ca-
dastro de contribuinte mobiliário 
(CCM) junto à Prefeitura. Ocorre 
que parte dos coworkers usam os 
espaços de forma eventual (e, 
portanto, não seriam obrigados 
a ter CCM) e que as empresas de 
coworking não possuem relação 
direta, nem são beneficiadas 
pelas atividades empresariais 
dos coworkers. O assunto vem 
gerando bastante polêmica e 
deve ter novas repercussões em 
breve e em outros Municípios.

Diante da falta de regulamen-
tação específica, o contrato de 
coworking deve ser bastante claro 
e estabelecer as principais regras 
a serem observadas pelas partes, 
como tipo do espaço cedido (esta-
ções de trabalho, salas comparti-
lhadas ou salas privativas), prazo 
(horas, dias, meses), necessidade 
de reserva prévia, preços, serviços 
adicionais, condições de comparti-
lhamento, regras de convivência e 
privacidade, horários de funciona-
mento e outras questões relevantes 
para as partes. 

Assim, recomenda-se uma 
análise cautelosa no contrato 
apresentado, com o auxílio de 
especialistas na área jurídica. 

 
(*) - São advogados da área 

Imobiliária do Lobo de Rizzo 
Advogados.

Coworking: aspectos 
jurídicos e impacto no 
mercado imobiliário

Daniela de Pontes Andrade e 
Franklin Gomes Filho (*)
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OBRIGAÇÃO DE RETIRAR O PRÓ-LABORE
Sócio da empresa é aposentado, é obrigatório ter uma retirada pro 
labore? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONFORME A NOVA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA O PRÊMIO PAGO 
EM FOLHA DE PAGAMENTO ATÉ DUAS VEZES AO ANO, NÃO SERÁ 
CONSIDERADO SALÁRIO?

O pagamento do prêmio será feito em folha de pagamento e demons-
trado no holerite, juntamente com as demais parcelas salariais. Para 
que não haja natureza salarial, o prêmio deverá ser pago rigorosamente 
conforme previsto no parágrafo 22 do artigo 457 da CLT.

DOCUMENTO DE RESCISÃO DE COMUM ACORDO
Para a rescisão por acordo deve haver um pedido/carta do funcionário 
solicitando para a empresa o acordo, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTOU SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
Autônomo prestou serviço de manutenção de veículos e emitiu uma 
NFS-e para a empresa, qual o código de retenção do INSS? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE LANÇAR DESCONTOS NO RECIBO DE FÉRIAS REFE-
RENTE AO PLANO DE SAÚDE? 

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, contudo, entendemos 
não haver impedimento em descontos na remuneração de férias, uma 
vez que se trata de uma antecipação do salário, contudo, preventiva-
mente, orientamos que os descontos referentes ao art.462 da CLT, saldo 
devedor e empréstimo consignado, seja feito somente com a devida 
autorização expressa em convenção coletiva.

RECEBER ADICIONAIS DURANTE AS FÉRIAS
Quando o funcionário recebe insalubridade e periculosidade, e entra 
de férias tem direito de receber? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0009165-41.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira
Marques, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) DANIELA STAPF, Brasileiro, RG 35072094-0, CPF
223.482.978-09, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, CNPJ - 43.371.723/0001-00. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
Intimação por Edital,  para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de R$ 6.421,70, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de abril de 2018.                (16 e 17)

Edital de Citação e Intimação. Prazo de 60 dias. Processo Nº  0131332-04.2011.8.26.0100. O Dr.
Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8º Vara Cível do Foro Central/SP, na forma da
lei, etc. Faz saber a ALOHA EDITORIAL LTDA, sociedade empresária com sede na Rua Macedônia
nº 10 – Vila Nina – 02834-010 – São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF Nº 01.691.001/0001-92,
Márcio Masculino Alves, brasileiro, empresário, inscrito no CNPJ Nº 107.446.728-05, atualmente
em lugar incerto e não sabido, e a Renata Weber Neiva, brasileira, empresária, inscrita no CPF sob
nº 063.415.158-47, atualmente em lugar incerto e não sabido que ação de Execução de Título
Extrajudicial foi proposta por Credit Brasil Fomento Mercantil S/A. Estando os executados em lugar
ignorado, expede-se o edital para que em 03 dias, paguem o débito atualizado, podendo, no prazo de
15 dias, opor embargos, sendo que, esse prazo, reconhecendo o crédito do exequente, poderá
comprovar o depósito de 30%. Incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até seis
parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 supra, ficando
advertida de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. SP, 23/11/2014.                                                                                   (16 e 17)

MMV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA. EPP, Torna público
que  requreu á  Prefeitura Muncipal de São Paulo - Secretaria do Verde e do meio
Ambiente a Renovação da  Licença de Operação  para Fabricação de Artefatos de
Material plástico para outros usos não especificados anteriormente  sito á Praça General
Eduardo da Silva  nº 439 - Bairro Limoeiro - SP - Processo nº  2016-0.147.135-8.

1ª VRP – Capital. 
-

a 

forem, herdeiros e/ou sucessores, que Gilberto Thomé e Maria José Oliveira Thomé, ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO

- - - 
São Paulo - -

-

 

1ª VRP – Capital. EDITAL 
-

de SÃO PAULO, Carmen Fidelis, 
Ornare Construções, na pessoa de Fabiana Maria Crispim; Álvaro Andrade de Oliveira, Pereira 
Leite ou José Álvaro Pereira Leite is interessados, 

Girsiley de Fátima dos 
Santos Negri e outros, ajuizaram ação de USUCAPIÃO

- Jard - - São Paulo SP, com 
-

-

 

4ª VC - Capital. - -  

MARIA RITA LOPES 
LAURINDO - MD EDUCACIONAL LTDA lhe ajuizou uma Ação Monitória, ora 
em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-

 

 
. 

4ª VC – Reg. Itaquera. E - -  
- Itaquera, Estado de São 

JULYANE BANDEIRA DA 
SILVA - uma ação Monitória, ora em fase 
de Cumprimento de Sentença AMC - Serviços Educacionais LTDA, condenando-a ao 

 

Doreta Empreendimentos e Participações S.A.-
Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF nº 15.315.842/0001-00 - NIRE 35.300.435.796
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

O Sr. Reinaldo Bertin, na qualidade de diretor e de membro do conselho de administração da Doreta Empreendimentos e 
Participações S.A.- Em Recuperação Judicial (“Companhia”), no uso das atribuições que lhes conferem o Artigo 8, §1º, do es-
tatuto social e os artigos 123 e 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), convoca os senhores acionistas a se reunirem 
em assembleia geral extraordinária, a ser realizada, em 1ª convocação, com a presença de acionistas representando 1/4 do 
capital social com direito de voto, no dia 06/06/2018, às 10:00 horas, e, em 2ª convocação, com a presença de acionistas re-
presentando qualquer número, no dia 12/06/2018, às 10:00 horas, todas na sede da Companhia, localizada na Cidade de São 

-
rem sobre: (a)

(b)

São Paulo, 17/05/2018. Reinaldo Bertin, diretor da Companhia e membro do conselho de administração da Companhia.

Heber Participações S.A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 01.523.814/0001-73 - NIRE 35.300.346.882
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

O Srs. Silmar Roberto Bertin e Fernando Antonio Bertin, na qualidade de membros do conselho de administração da 
Heber Participações S.A. - Em Recuperação Judicial (“Companhia”), no uso das atribuições que lhes conferem os artigos 
123 e 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), convocam os senhores acionistas a se reunirem em assembleia 
geral extraordinária, a ser realizada, em 1ª convocação, com a presença de acionistas representando 1/4 do capital social 
com direito de voto, no dia 05/06/2018, às 10:00 horas, e, em 2ª convocação, com a presença de acionistas representando 
qualquer número do capita social, no dia 11/06/2018, às 10:00 horas, todas na sede da Companhia, localizada na Cidade 

-
rarem sobre (a)
que aprovou o ajuizamento do pedido de recuperação judicial da Companhia; e (b)
atos, incluindo-se o ajuizamento do pedido, praticados pelos administradores até o presente momento relativamente à 
recuperação judicial da Companhia. São Paulo,17/05/2018. Silmar Roberto Bertin e Fernando Antonio Bertin, membros 
do conselho de administração da Companhia.                                                                                  

Sérgio Passos (*)

Pois aí que está o grande segredo da comunicação em um 
mundo onde os consumidores não têm mais paciência para 
esperar: chatbots e sua interação automatizada, sem tempo 

de espera. A sobrevivência de qualquer negócio, seja no varejo 
ou na área de serviços, não duvide mais, estará na transição de-
finitiva da comunicação com os clientes para os canais digitais. 

Mas isso não quer dizer que os meios mais antigos e tradicionais 
irão desaparecer por completo. Com o avanço da Inteligência 
Artificial e do Big Data, qualquer canal digital de relacionamento 
será considerado um meio para coleta de informações sobre os 
clientes. Não importa se a comunicação foi realizada por email, 
chat online, chatbot, em sites de defesa do consumidor, nas 
redes sociais ou através de uma interação por voz no Alexa, Siri 
ou Google Assistant. 

A partir da integração e análise das informações recebidas 
em todos estes canais digitais, as empresas poderão conhecer 
melhor seus consumidores e traçar estratégias de marketing e 
vendas mais assertivas, com maior potencial de transformar as 
pessoas em clientes. 

A impressão que tenho é que muitos ainda enxergam a Inteli-
gência Artificial como um bicho de sete cabeças. 

Nas minhas reuniões de negócios é comum ouvir a pergunta: 
“Os robôs podem conversar como humanos?”. Não, eles ainda 
não podem conversar como humanos. Mas já podem conversar 
com humanos! O que estamos fazendo, neste início da revolução 
capitaneada pelos chatbots, é ensiná-los a conversar a partir de 
um processo de aprendizado contínuo. E eles aprenderão quanto 
mais nós, humanos, os alimentarmos com zetabytes de dados que 
serão pílulas para torná-los cada vez mais inteligentes.

A automação do relacionamento e do atendimento será vital 
para sustentar o crescimento das vendas no e-commerce. Além 
disso, os chatbots irão ajudar a conquistar, reter e converter con-
sumidores cada vez mais exigentes, que precisam tirar dúvidas 
em tempo real, no momento em que estão em uma loja virtual. 
Caso contrário, eles irão simplesmente abandonar o carrinho e 
aumentar as taxas de perdas antes do fim da jornada de compra. 

Os robôs servem não apenas para atender os consumidores no 
pós-venda, mas especialmente, no caso do comércio eletrônico, 
para atender um fluxo de milhares de clientes simultaneamente, 
assim como acontece em promoções como a Black Friday.

O Gartner prevê que em 2020 cerca de 85% da interação dos 
clientes com as empresas serão realizadas sem intervenção hu-
mana. De acordo com outra pesquisa realizada pela Grand View 
Research, o mercado global de chatbots deverá atingir US$ 1,23 
bilhão em 2025. O estudo mostrou que 45% dos consumidores 

Bots podem conversar como 
humanos?

Em tempos de comunicação digital instantânea, quantos minutos você acharia aceitável esperar pela 
resposta de uma empresa para uma reclamação sua? 30 minutos? 45 no máximo? 

preferem os chatbots como meio de comunicação primário para 
contatar as empresas.

Um levantamento da LivePerson com 5 mil consumidores de 
seis países indicou que 33% têm uma percepção positiva dos 
chatbots, enquanto 19% têm uma percepção negativa. Os 48% se 
disseram indiferentes, desde que o problema deles seja resolvido. 
O contato automatizado dos negócios é um caminho sem volta 
e será um fator determinante de competitividade a medida que 
o mundo se torna multicanal e multi device. Claro que tudo isso 
precisa de uma estratégia alinhada com o perfil e o público-alvo 
que deseja atingir.

Adotar o chatbot na empresa é uma ação inteligente por parte 
do gestor, pois permitirá agilizar processos, otimizar o dia a dia e 
melhorar a experiência do cliente com sua marca. Quando bem 
implementada, essa solução irá revolucionar o atendimento, 
tornando-o mais moderno e trazendo maior vantagem competitiva 
para o seu negócio.

Se não quiser perder seu cliente para a concorrência, é bom 
se convencer rápido de que passou da hora de incorporar os 
chatbots ao seu time de atendimento. Ou você corre o sério risco 
de acabar falando sozinho.

(*) - É co-fundador e atual CTO da Take, empresa pioneira no mercado mobile e 
criadora da plataforma BLiP, que permite construir, gerenciar e evoluir chatbots.
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