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Reforma trabalhista pode 

trazer oportunidades

O Governo Federal anunciou que enviará ao

Congresso, no início de 2017, o pacote de

medidas que compõem a chamada

“minirreforma trabalhista”. Embora o tema

ainda possa sofrer mudanças, destacamos

alguns pontos de interesse para empresários,

empreendedores e profissionais liberais.

Trabalho temporário e em regime parcial

Prevê-se a possibilidade de contratação de

trabalhador temporário diretamente pela

empresa tomadora de serviço ou cliente. O

contrato terá duração máxima de 240 dias.

Em adição, até 10% do quadro de empregados

poderá ser composto por funcionários em

regime parcial, cujo regime de trabalho não

excederá 30 horas semanais.

Tais mudanças trarão oportunidades de

otimização de custos para empresas que

trabalham com serviços temporários, cíclicos

ou eventuais, principalmente se fizerem uso

dos escritórios virtuais.

A contratação ágil de pessoal, combinada com

um custo flexível do espaço físico, permitirá

uma rápida adaptação a mudanças na demanda

por serviços. Funcionários temporários ou

trabalhando em regime parcial poderão ser

alocados nas salas de um escritório virtual,

mobiliadas e equipadas para permitir conforto

e conectividade, sem as restrições atreladas a

uma locação convencional.

Quer saber mais sobre como os escritórios

virtuais podem ajudar a correlacionar custos e

receitas em negócios com demanda variável?

Veja o artigo “Escritórios Virtuais para

serviços temporários ou eventuais” em nosso

website. Ou clique no link abaixo:

www.espaco2d.com.br/artigo5.htm

Only those who will risk 

going too far can possibly 

find out how far one can go.

Apenas aqueles que se 

arriscam a ir mais longe 

podem descobrir o quão 

longe alguém pode ir. 

(T. S. Eliot)

T. S. Eliot, poeta e dramaturgo,

nasceu nos EUA mas mudou-se para

a Inglaterra aos 25 anos. Recebeu o

Nobel de Literatura em 1948.

A frase é parte do prefácio que Eliot escreveu para o livro

“Transit of Venus: Poems”, de seu amigo (e editor) Harry

Crosby, e cabe bem pra ambos.

Crosby, milionário e playboy, foi voluntário na I Grande

Guerra. Durante uma batalha, o veículo onde estava foi

atingido por um projétil da artilharia alemã, mas Crosby

escapou milagrosamente do acidente. Anos depois tornou-

se editor, publicando livros de escritores novatos que, mais

tarde, viriam a ser ícones como James Joyce, Ezra Pound e

Ernest Hemingway, além do próprio Eliot.

T. S. Eliot tornou-se um dos grande escritores modernistas

em língua inglesa. Além do Nobel, recebeu 3 prêmios Tony

(teatro) e a Légion d'honneur, mais alta condecoração da

França.

Espaço 2D tem salas 

mobiliadas prontas para uso

Em 2016 investimos para melhorar o conforto de nossos

clientes: o sistema de ar-condicionado foi modernizado e as

salas receberam pequenos reparos e nova pintura.

Nesse momento em que o mercado passa por ajustes,

somente as empresas que souberem racionalizar seus custos

sem perder qualidade irão sobreviver. Você já parou para

pensar quanto gasta com sua estrutura de escritório? Será

que esse dinheiro não poderia ser mais bem usado?

Consulte-nos sobre nossas salas para aluguel mensal. Quem

sabe possa ser a solução que você estava precisando.
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