
COWORKING

inovandoa forma defazer negócios



A forma como as 
pessoas vivem está 
em processo acelerado
de mudança.
O emprego “para toda 
a vida” não é mais 
uma realidade. 

Ter carro ou casa própria pode continuar a ser um 

desejo, mas não é mais prioridade absoluta.

A mobilidade e a tecnologia estão transformando o 

mundo, apresentando novos conceitos.

Prova disso é o sucesso de negócios como Uber, 

Netflix, Spotify, Airbnb e outros, que surgiram para 

dar respostas às novas necessidades. 
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É assim que as pessoas
estão passando a encarar

o trabalho e a vida. 
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E foi assim que uma nova terminologia
surgiu no mercado imobiliário:
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O coworking é uma nova forma
de pensar o ambiente de trabalho,
que vem revolucionando o mundo.

Profissionais independentes que procuram 
um espaço democrático barato, no qual 
possam desenvolver seus projetos sem o 
isolamento do home o�ice ou as distrações 
de espaços públicos.

Todo o seu êxito é produto
de uma ideia simples: 

O COWORKING É UMA 
NOVA FORMA DE 
PENSAR O AMBIENTE 
DE TRABALHO,
QUE VEM 
REVOLUCIONANDO
O MUNDO. 



São lugares compartilhados por escritórios 
e/ou consultórios de diversos segmentos

Vieram para revolucionar a maneira pela qual os profissionais 
das mais variadas áreas desenvolvem produtos e/ou serviços.

Porque ela é tão fundamental quanto a troca de ideias.
Por isso, os coworkings também oferecem salas 
privativas, destinadas àquelas pessoas que precisam de 
um local privativo para produzir.

A privacidade, é claro, 
também existe.
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Uma opçãopara o êxito

e pessoalprofi�ional



Num tempo em que todos os setores enfrentam 
forte competitividade, ter diferenciais é muito mais 
que importante: é vital.

Por isso, precisamos estar atentos às mudanças e 
estudar como podemos adicioná-las ao nosso 
trabalho, a fim de torná-lo único.

O planeta está passando 
por transformações 

constantes e se 
quisermos assegurar 

um espaço nesse lugar 
tão competitivo, 

precisaremos inovar, 
quebrar as barreiras 

consideradas 
convencionais.



Os coworkingssão uma porta de entrada
para encontrar soluções. 

As vantagens dessa convivência não se refletem 
apenas no trabalho, elas são sentidas na vida pessoal.
Estar junto de pessoas que executam diversas 
atividades fortalece a identidade do próprio trabalho 
e traz satisfação.

Eles proporcionam
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COWORKINGS
home offices,e os que os

escritórios tradicionais
Foi na lacuna existente entre os 

se inseriram e consolidaram como

o melhor ambiente de trabalho. 

A atmosfera neles reinante resulta em pessoas mais motivadas
e com mais chances de sucesso em suas vidas.



COWORKINGS

Pa�o Fundo
os

chegam em

A Master Imóveis tem dois slogans conhecidos:
“Soluções para o Mercado Imobiliário”
e “Investimentos Inteligentes”.

Unindo os bordões, a empresa uma vez mais 
pula na frente e lança em Passo Fundo o que 
serão dois dos melhores coworkings gaúchos.
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ANDARES

Está sendo construído na Rua Uruguai,
a poucos passos da Unicred e do HSVP/IOT.

Já está em fase final de instalação, devendo
começar a operar em janeiro de 2020. 

Ocupará três andares do edifício com o mesmo nome,
localizado na Avenida Dr. Álvaro Severo de Miranda,
logo na entrada do Cidade Nova.

Será um edifício inteiro, destinados apenas a profissionais
da área da saúde, com inauguração prevista para janeiro de 2021.

CONSULTÓRIOS9 60

O edifício é um empreendimento único, que conjuga uma ótima
localização com um projeto arrojado e sofisticado.
Uma belíssima torre comercial de 26 andares, com acesso facilitado
às mais diversas partes da cidade e livre de congestionamentos.  
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Por um custo muito menor do que teriam
se locassem salas comerciais independentes. 

Os usuários do Titanium Tower Coworking
poderão alugar espaços abertos (baias)

ou espaços privados (escritórios/consultórios)

Hora

por:

Turno

Dia
Mês

Também terão
à sua disposição:

Auditório Salas de
reunião

Academia*

*por uma pequena taxa condominial.

Cafeteria/bar Salas de estar



Soluções Para o
Mercado Imobiliário


