
COWORKING 
COMPARTILHAMENTO DE ESPAÇOS E RECURSOS VOLTADOS AO TRABALHO 

 
  Esse tipo de espaços geralmente são mais do que apenas escritórios para trabalho, contam também com uma 

atmosfera de colaboração, que pode incluir eventos, workshops, palestras, além de serem flexíveis, capazes de se 
adaptar as necessidades de cada uma das pessoas que os utilizam. 

  Hoje o coworking é visto como uma ferramenta para atender aquele empreendedor que não deseja ter o gasto 
de manter um escritório próprio, ou até mesmo um profissional que deseja aumentar o seu networking com 
profissionais da sua área ou de diferentes áreas.

  Este pavimento, o nível 3,20, continua 
seguindo a ideia de ambientes mais públicos, e é 
nele aonde acontece o primeiro pavimento de 
cowork ing ,  com espaços  de  e sc r i t ó r io 
compartilhado bem como os seus recursos, WiFi, 
água, luz. Um espaço como esse pode reunir desde 
profissionais liberais até empresas com vários 
funcionários. 

  Além das estações de trabalho, o 
pavimento conta também com uma recepção, copa 
compar t i lhada ,  banhe i ros  e  o  p r imei ro 
estacionamento, que é destinado somente ao 
público do coworking e lojas.

  A laje do pavimento inferior,  nível zero, 
se torna um grande terraço, com mesas e uma vista 
incrível para a cidade. 

   Nesse nível acontece um grande rasgo na 
laje, que segue até o pavimento térreo, garantindo 
iluminação, ventilação e gerando espaços de estar 
aconchegantes. 

  O pavimento de nível zero é voltado para a parte pública do 
empreendimento. Com o acesso voltado para a Rua General Góes Monteiro, e 
uma fachada permeável, com o uso de muito vidro e vegetação, ele se torna 
convidativo e agradável, para aqueles que ali passam. 

  Nele se encontra uma galeria de lojas, a recepção para o coworking, 
banheiros, além de toda parte de serviços com acesso independente, sendo elas os 
medidores, o local para o gás e o lixo do edifício.    . 

  É também, no nível zero, o acesso aos pavimentos 
de garagem, coworking e as salas comerciais. Todos os 
acessos independentes, podendo fazer uso de escadas e 
elevadores para os próximos pavimentos. 

Te r r a ç o  c r i a d o 
acima da laje do nível 
zero, proporcionando 
um espaço de estar ao 
ar livre, com mesas, 
vegetação e uma linda 
vista para a cidade. 

TERRAÇO RASGO NA LAJE

Rasgo que começa 
no nível 3,20 e acaba 
no pavimento térreo, 
permitindo o uso para 
o s  u s u á r i o s  d o 
coworking. 

  O nível 6,40 continua fazendo parte do 
coworking, com espaços mais privativos e 
banheiros. O rasgo passa por ele, contando apenas 
com esquadrias basculantes que permitem 
ventilação e iluminação para o local. Nele também 
se faz proveito da laje do nível 3,20, utilizando-a 
como terraço. 

  Nesse pavimento também, encontramos o 
estacionamento exclusivo para os usuários do flat, 
além dos reservatórios inferiores. 
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