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Simplificando

Chegamos ao final de 2019, mais um ano de

desafios. O Escritório Virtual Espaço 2D

completa 14 anos de atividades como um dos

pioneiros a oferecer soluções para otimizar

custos e melhorar a competitividade de

empresas e profissionais.

Quando começamos, em janeiro de 2006,

notebooks eram itens de luxo e os celulares

eram não mais do que “telefones móveis”. As

redes sem fio ainda estavam se difundindo.

Ainda assim, a possibilidade de trabalhar e se

comunicar fora do ambiente corporativo

tradicional já era uma realidade.

Por outro lado, a economia crescia e o valor

dos imóveis era um custo relevante na planilha

de qualquer empresa.

Diante desse cenário, decidimos abrir uma

empresa que oferecesse serviços de aluguel de

salas e atendimento telefônico por uma fração

do custo necessário à montagem de um

escritório convencional. Novos negócios ainda

sondando o mercado, firmas tradicionais

desejando abrir filiais de forma rápida e barata,

empresas com atividades sazonais que não

precisavam de infraestrutura ao longo de todo

o ano, profissionais que precisavam se deslocar

e queriam contar com um atendimento

telefônico profissional... Esse tem sido o perfil

da maioria dos nossos clientes e temos nos

esforçado para ajudá-los a crescer e atingir

seus objetivos.

There is beauty in 

simplicity.

Há beleza na

simplicidade.

(sabedoria popular)

Aos nossos clientes 

e leitores, os votos 

de um feliz e 

próspero 2020!

De 2006 para cá, muita coisa mudou. Notebooks se tornaram

itens comuns, às vezes substituídos pelos tablets, mais leves e

práticos. Celulares viraram smartphones e a conectividade está

em todo lugar. Negócios são fechados à distância. Documentos

viajam pela rede, são avaliados e assinados digitalmente e

arquivados na “nuvem”.

Por sua vez, a economia em crescimento deu lugar a uma

recessão e muitos imóveis outrora disputados estão hoje vazios

por falta de interessados. Isso não significou, contudo, um

retorno ao velho modelo do escritório físico: o custo de manter

tal estrutura é agora uma equação de custo-benefício.

A maior conectividade trouxe maior flexibilidade, velocidade e

competição aos negócios. Já a recessão tornou ainda mais

renhida a luta por uma fatia do mercado. A selva corporativa,

cada vez mais, seleciona os mais fortes, rápidos e resistentes.

Ou seja: mesmo com tantas mudanças, a busca por eficiência

segue sendo um norte para os que desejam vencer no mundo

dos negócios. E os escritórios virtuais continuam uma solução

simples, rápida e módica para atingir esse objetivo.

Menos complicações. Mais agilidade. Menores custos. Maior

eficiência. Poderiam ser resoluções de ano novo, mas são as

vantagens que oferecemos. O sucesso, às vezes, pode ser

simples.
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