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Existem diferentes maneiras de se ganhar dinheiro investindo: no mer-
cado de renda fixa, no de renda variável, no curto, no médio e longo prazo. 
Para o investidor, o interessante é saber que, a partir do momento em que 
se cadastra em uma corretora, tudo passa a depender de sua estratégia e 
da capacidade de escolher os ativos certos para determinado momento. 
Dentro desse universo, uma das práticas mais promissoras é a do trade, na 
qual os resultados costumam aparecer de maneira bastante rápida. Esse 
tipo de operação apresenta subdivisões em relação a estilos operacionais. 
Alguns deles são o position trade, o scalper e o high speed trading, sendo 
os dois mais conhecidos o Day Trade e o Swing Trade.   

Day Trade x Swing Trade
Uma contabilidade imobiliária bem administrada é vital para qual-

quer proprietário de imóvel. Afinal de contas, trabalhar no mercado 
imobiliário significa lidar regularmente com grandes somas de dinheiro. 
Isso é verdade se você dirige uma imobiliária que emprega vendedores 
comissionados, se precisa gerenciar imóveis comerciais ou residenciais 
para clientes ou se tem o dever de lidar com as contas de condomínios. 
Mas não é só isso!   

Contabilidade no mercado imobiliário

Estudo inédito da Orbit Data Science mostra como, para grande 
parte da população, o home office passou de aspiração para um uma 
realidade longe do ideal. A pesquisa (https://www.orbitdatascience.com/
estudo-home-office) se debruçou com afinco sobre 4.798 comentários 
de perfis de brasileiros no Twitter, Instagram, Facebook e comentários 
de portais de notícias, entre janeiro e outubro. Os resultados indicam 
que a satisfação com o home office caiu de 71,3% para 45% a partir do 
momento em que a rotina se tornou permanente.   

Aspectos positivos e negativos do home office

Foto de fauxels no Pexels

Negócios em Pauta

Mensagens sobre cuidados
Do papel para a vida real, ficam os temas das tirinhas de 

Charles Schulz para espalhar mensagens sobre cuidados 
e resiliência. A iniciativa “Take care with Peanuts” alinha 
a propriedade com os movimentos culturais e relembra a 
todos de sermos bons cidadãos globais, tirar uma pausa 
para cuidarmos de nós mesmo, dos outros, do nosso lar, dos 
animais e do planeta. A estratégia do programa irá envolver: 
produtos exclusivos, eventos, áreas tematizadas, ações de 
varejo e co-branding. Projetos filantrópicos serão o compo-
nente chave das iniciativas, começando com o programa de 
murais em hospitais. Saiba mais em (www.facebook.com/
snoopy).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: @Snoopy/reprodução

News@TI

Economia Circular e os Sistemas de Produção 
Sustentável é tema de seminário

@Apresentar e debater os conceitos e tendências relativos 
à economia circular, abordando os vários aspectos de 

concepção, projeto e desenvolvimento de produtos e pro-
cessos com a implementação de estratégias sustentáveis de 
produção (sistemas de produção de ciclo fechado). Essa é 
a finalidade do Seminário Economia Circular e Sustentabi-
lidade na Cadeia Produtiva, que chega à segunda edição e 
será realizado em plataforma digital online, em 10 de dezem-
bro, das 9h às 17h15. “Vamos debater o tema da Economia 
Circular e dos Sistemas de Produção Sustentável com os 
engenheiros, especialistas, acadêmicos e líderes do setor 
público e da iniciativa privada”, reforça João Amato Neto 
– professor titular sênior do Departamento de Engenharia 
de Produção da Escola Politécnica  Poli-USP) e diretor-
-presidente da Fundação Vanzolini. Inscrições em https://
www.sympla.com.br/2-edicao-seminario-economia-circular--
-e-sustentabilidade-na-cadeia-produtiva__1049158.   
Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

Atendimento personalizado 
e pensado nas necessidades 
específicas de cada cliente, 
espaços customizados no 
estilo built to suit, segurança 
e privacidade, são alguns dos 
elementos que fazem o trabalho 
fluir melhor, gerando resultados

Considerado uma das principais revoluções do 
mundo dos negócios das últimas décadas, no 

Brasil, o ramo de coworking cresce anualmente 
e, nos últimos meses, vem se destacando como 
opção ideal para pequenas a grandes empresas 
que buscam por um modelo de contrato de locação 
flexível, repleto de conveniências e privacidade. 

Para provar a tendência pelo formato de traba-
lho, segundo o Censo Coworking 2019 feito pelo 
Coworking Brasil, houve um aumento de 238 para 
1.497 em espaços colaborativos no país desde 2015, 
quando o primeiro levantamento foi realizado.   

Tradicionalmente, quando se fala em empresas 
que se baseiam no modelo coworking, vem à cabe-
ça as do setor de empreendedorismo na web, de 
tecnologia, indústria criativa e novas mídias, por 
estarem sempre em busca de inovações constantes, 
e por isso, este formato de trabalho atende por 
ser uma eficiente opção para compartilhar novas 
ideias e ampliar o networking. 

A partir daí, atributos que dão valor ao serviço 
do coworking como compartilhamento de espaço, 
áreas de convivência e de relaxamento, café à 
vontade e happy hour todos os dias, à primeira 
vista podem assustar alguns empresários mais 
conservadores que enxergam nesse formato de 
trabalho um ambiente com menos privacidade. Mas 
isso não se confirma nos coworkings modernos que 
já entregam conveniências que vão além dessas 
conhecidas, incluindo o built to suit. 

“O cliente que nos procura hoje e conhece nosso 
espaço, entende que conseguimos entregar a ele 
total privacidade no ambiente contratado, pois 
todos os nossos ambientes foram projetados com 
engenharia acústica. 

Somado a esse ponto, quando ele enxerga a 
possibilidade de personalizar o espaço sob medida 
às necessidades do negócio dele, aliado à vantagem 
contratual frente a uma locação tradicional e o fato 

O que você ainda não sabe sobre 
trabalhar em um coworking

de não ter que lidar com problemas rotineiros de 
um escritório, percebe o bom negócio que está 
fazendo”, afirma Patrícia Coelho, Diretora de 
operação e novos negócios do Club Coworking.   

Originalmente aplicado em contratos mais 
longos, o built to suit já é uma realidade em em-
presas de coworkings que conseguem entregar aos 
clientes um atendimento personalizado inclusive 
no que diz respeito ao design e demandas espe-
cíficas ao dia a dia da empresa. “Iniciamos nossa 
empresa dentro do Club Coworking, no começo 
tínhamos uma sala de 25 metros e aos poucos 
fomos crescendo e vimos que precisávamos de 
uma sala maior. 

Em nossos estudos, entendemos que fazia mais 
sentido para o negócio optar pelo built to suit do 
que ir para fora, por financeiramente ser mais 
vantajoso e estarmos localizados no coração do 
mercado financeiro. Fomos prontamente atendidos 
pelo Club, o processo de obra está sendo muito 
bom, e no dia 26 de novembro inauguramos nosso 
espaço exclusivo e esperamos em breve fechar 
um andar todo nosso”, conta com orgulho João 
Paulo, empresário e cliente do Club Coworking, 
que acaba de fechar 500m2 só para empresa dele. 

Com foco total na rotina da empresa, serviços 
como Customer Success também adicionam 
ao cliente a possibilidade de se conectar com 
outros negócios que agreguem ainda mais valor 
ao seu, dos tradicionais aos inovadores. “O 
que podemos perceber é que agora diferentes 

perfis de profissionais optam por trabalhar 
em coworking. 

Temos de empresas de tecnologia, mercado 
financeiro à médicos utilizando a estrutura e 
entendendo que este modelo compartilhado é 
uma forma de se relacionar com outras áreas de 
atuação, além é claro de economizar nas despesas 
com infraestrutura, não se prender a um contrato 
tradicional de locação e conseguir implementar 
um trabalho mais flexível, sem precisar estar 
presente fisicamente no escritório todos os dias”, 
complementa Patrícia. 

Se concentrar no negócio e ampliar os resulta-
dos positivos é ponto decisivo na hora de migrar 
para um coworking. Em meio à pandemia, a HIS 
Logística Internacional, precisou reduzir custos e 
focar nos resultados, por isso decidiu olhar para 
o coworking como opção.  “Estávamos procuran-
do um local que oferecesse redução de custo e 
benefícios vantajosos para a nossa empresa, para 
podermos olhar 100% para o nosso trabalho sem 
nos preocupar com burocracia, além de termos 
atendimento exclusivo para solucionar problemas 
que podem surgir no escritório. 

Encontramos tudo isso no Club Coworking, 
aonde instalamos nossa estrutura em julho e 
fomos muito bem recebidos”, afirma Helen Joyce 
Teruya, assistente administrativo e financeiro da 
empresa que atua no ramo de logística. Durante o 
processo de escolha, empresas como a da Helen, 
também querem fazer parte de um ambiente 
seguro, principalmente durante este período de 
pandemia, por isso o cuidado e a proteção nos 
locais são fundamentais. 

“Além de todos protocolos que são exigidos, 
como uso obrigatório de máscara, álcool 70 e 
limpeza constante dos ambientes, implantamos, 
máquinas de ozônio e UV, que mantem os ambien-
tes esterilizados, fazendo a higienização frequente 
do ar dos ambientes comuns e garantindo a limpeza 
total de salas compartilhadas, como por exemplo 
as de reuniões. Mantendo os locais aptos para 
serem utilizados e sem contagio”, explica Patrícia.  

Portanto, para os empresários que desejam alocar 
suas empresas em um coworking, dentro deste setor 
há diversos atrativos e cada vez mais inovadores, 
aliados a serviços e planos customizáveis que podem 
trazer à rotina das empresas foco em resultados e 
crescimento contínuo seja qual for a área de atuação, 
por isso, vale ficar atento às opções. 

 
Fonte e mais informações: 

(https://clubcoworking.com.br/).
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A IMPORTÂNCIA DA TOMADA DE 
DECISÃO NAS ORGANIZAÇÕES
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UMA OU MAIS ESCOLHAS ENTRE VÁRIAS ALTERNATIVAS

Vacina eficaz
A empresa alemã Biontech e a mul-

tinacional americana Pfizer apresen-
taram à agência de medicamentos da 
União Europeia ontem (1º) um pedido 
de registro para sua vacina contra o Co-
ronavírus. Se receber o aval da Agência 
Europeia de Medicamentos (EMA), as 
primeiras doses podem ser distribuídas 
no bloco ainda em 2020. Segundo as 
empresas, a vacina apresentou 95% de 
eficácia na prevenção da Covid-19 du-
rante a terceira fase de ensaios clínicos, 
com resultados baseados em testes com 
43,5 mil voluntários (ANSA).
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