ESPAÇO DE TRABALHO COMPARTILHADO GRATUITO.
ENTRE E FIQUE À VONTADE. ESTEJA ATENTO ÀS REGRAS:
1 - Cuidado com o barulho
Entender a tolerância ao barulho do seu espaço de coworking vai tornar sua vida muito mais
fácil. Por exemplo, se você for fazer uma videoconferência com alguém, não precisa se esconder
num canto e sussurrar como se estivesse numa livraria. Mas também não deve falar alto,
gargalhar ou gesticular demasiadamente. Bom senso é a palavra-chave. Além disso, pergunte
sempre aos seus companheiros de mesa se algum ruído em particular os incomodará.
2 - Ajude a si mesmo
Embora muitos espaços de coworking valorizem a colaboração e o debate, todos esperam que
você seja autossuficiente.
Isso significa que, quase sempre, você conseguirá descobrir algumas coisas sozinho, sem
perturbar os colegas com perguntas desnecessárias. A senha do wi-fi e outras informações são
fornecidas pela administração do espaço.
3 - Não desperdice tempo
Ninguém tem cadeira cativa – afinal, esse é um dos propósitos da cultura do coworking. Não
tome o tempo dos seus colegas, utilize o ambiente apenas para atividades ligadas ao objetivo
do coworking. Acabou o trabalho, pode ir dar uma voltinha no shopping e celebrar outros ótimos
momentos por aqui.
4 - Seja amigável
Apesar de haver momentos em que você precisa se concentrar e mergulhar de cabeça no
trabalho, lembre-se de que esse é um espaço colaborativo. Assim, apresente-se aos seus
companheiros e compareça (ou organize) aos happy hours e eventos do pessoal.
Isso também pode fazer maravilhas pelo seu networking, ao ampliar sua rede de contatos com
pessoas de diversas áreas.
5 - Promova o capital social
Muitos espaços de coworking são beneficiados com a propaganda boca-a-boca. Assim, se você
teve uma ótima experiência no espaço em que trabalha, ajude a promovê-lo e aumente seu
networking.
Pequenos detalhes fazem a diferença, como fazer o check-in no lugar, no Facebook ou
Foursquare, postar fotos do escritório ou de coisas legais que você encontre pelo shopping.
6 - Lugar de comida é na praça de alimentação
A praça de alimentação do Shopping Vale do Aço dispõe de várias mesas e cadeiras para você se
alimentar com mais conforto. Não traga comida para cá.
7 - Limpeza e organização são fundamentais
Sempre que deixar o local, deposite o lixo na lixeira mais próxima. Ajude-nos a manter o ambiente
limpo!
8 - Sala de reuniões
O uso da sala de reuniões é feito mediante a cadastro prévio no SAC. Não funciona aos domingos.
9 - Funcionamento Sala de Reuniões aos domingos
Aos domingos a sala de reuniões estará fechada

