Coworking:
um
mundo
possibilidades para você

de

Se você é uma pessoa que anseia por conhecimento. É sedento
por novas descobertas. E jamais dispensa uma oportunidade de
ampliar seu olhar para o mercado de trabalho. O texto de hoje
é para você!
Vamos falar dos benefícios dos escritórios compartilhados, os
coworkings, e como explorar da melhor forma possível tudo que
esses ambientes tem a oferecer. Se você está certo de que
esses escritórios se resumem à espaços físicos descolados,
temos muito para conversar. Ah, e claro, empreendedores de
plantão, fiquem atentos às dicas que daremos por aqui. Tudo
que lhe parecer simples demais, precisa ser colocado em
prática hoje mesmo.
Vamos lá?

Aprender, empreender, surpreender
Os coworkings são verdadeiras extensões das salas de aulas,
afinal, você tem do seu lado um colega de mercado capaz de
contribuir para seu desenvolvimento pessoal e profissional,
seja em matemática ou gestão do tempo. Nesses espaços,
diferente das escolas, não temos professores, ou pelo menos
não que estejam ali com essa missão. Mas acredite, com outros
coworkers você vai aprender na teoria e na prática o sentido
de compartilhar ideias, ideais, projetos, experiências, espaço
físico, pessoas, e muito mais.
Aprender será uma consequência da convivência. Mas, além
disto, a convivência te ajudará a desenvolver seu lado
empreendedor. Não importa se você vai empreender num novo
negócio, projeto, ou simplesmente, no seu modo de gerir suas
tarefas, a questão é que dentro de um coworking você respira

empreendedorismo, o que motiva os coworkers a aderirem isto
como estilo de vida.
Quando você menos esperar, vai estar empreendendo. Sim, você
vai se surpreender com a capacidade de despertar isto
internamente. Será um caminho mais ou menos assim: Conviver –
Aprender – Empreender – Surpreender (tanto a si mesmo, quanto
ao mercado). Parece muito lúdico e fantasioso? Acredite, quem
realmente se entrega a experiência acaba por desenvolver
expertises antes não imaginada.

Como otimizar
Coworking?

sua

presença

em

um

Compartilhe seu potencial com os demais coworkers e, mais que
isto, esteja de ouvidos atentos aos demais profissionais com
os quais irá dividir o ambiente. Perceba a oportunidade que
tem de fazer da sua passagem por um escritório compartilhado
algo memorável.

Tá, mas como fazer isto?
Achou mesmo que te deixaríamos na mão? Aqui vão algumas dicas:
Grupos de discussão: se reúna com frequência (pode ser
semanal, quinzenal, mensal) com pessoas interessadas em
assuntos em comum. Ou apenas pessoas interessadas em ver os
projetos viverem uma ascenção. Quanto mais vocês conversam,
mas ideias e possibilidades surgirão.
Compartilhe conteúdo: Seja via e-book, livros, impressos, etc.
A ideia é sugerir uma biblioteca de materiais de interesses
gerais, assim, quem leu um livro interessante pode
compartilhar com os colegas, assim como materiais digitais, ou
até mesmo produzir um novo conteúdo a partir de seus
conhecimentos. E não se esqueça de fazer o mesmo também no
mundo offline!

Eventos: sugira e participe de eventos realizados no lugar.
Workshops são ótimos exemplos de eventos que podem ser
realizados internamente, assim os coworkers aprendem uns com
os outros. Ah, ainda existe a possibilidade de descobrir novos
potenciais.
Frequência no coworking: você não é obrigado a frequentar o
escritório compartilhado todos os dias, porém é interessante
marcar presença pelo menos uma vez na semana para criar uma
rotina junto aos demais profissionais que estão por ali. Não é
nenhuma exigência, é só uma forma de estreitar os
relacionamentos.
Mente sempre aberta: ao se tornar um coworker você precisa
estar com a cabeça aberta para novas possibilidades. Não se
prenda a um molde que tenha criado de si mesmo, principalmente
sob os aspectos profissionais. Dentro do coworking você deve
ser você mesmo, mas também precisa estar livre para absorver
novas possibilidades, se redescobrir bom em outras áreas.
Empreender, se reconhecer em novos nichos,
possibilidades. Estas são algumas possibilidades

novas
que a

vivência em um coworking pode proporcionar. Tudo, obviamente,
vai depender muito do nível de interesse e envolvimento de
cada um.
Então, só temos mais uma dica para compartilhar: dedique-se!
As recompensas virão.
Ficou curioso para viver essas experiências e conhecer alguns
desses espaços? O BeerOrCoffee te ajuda a acessar +400 espaços
de coworking em todo Brasil, [encontre aqui] um pertinho de
você e teste um dia grátis!
Esperamos te ajudar a construir o trabalho da sua vida!
Até a próxima!
Equipe BeerOrCoffee

