
O economista e professor norte-americano, Jeremy 
Rifkin4, autor de dezenas de livros influentes e assessor 
da chanceler alemã Angela Merkel e do primeiro 
ministro chinês Li Kequiang, entre outras lideranças 
globais, afirma que, na segunda metade do século 
21, a economia mundial será híbrida. Ele prevê que 
um sistema colaborativo estará convivendo com um 
capitalismo cada vez menos agressivo. 

Para firmar sua tese, Rifkin destaca que, pela primeira 
vez na história, os três eixos sobre os quais se apoiam 
os modelos de desenvolvimento (comunicação, 
energia e transportes) estarão interconectados graças 
à internet — e isso já promove o surgimento de uma 
economia colaborativa. De acordo com o teórico, 
se no século 19, o carvão e o vapor permitiram as 
estradas de ferro, as frotas navais e a massificação 
de materiais impressos favorecendo a educação, no 
século 20, o petróleo e a eletricidade impulsionaram 
o automóvel individual e a comunicação a partir de 
grandes centrais elétricas, como o telégrafo, telefone, 
rádio e televisão. Isso concentrou o controle do acesso 
a bens culturais nas mãos de corporações gigantes 
que operam a partir da lógica do lucro. 

Já a Terceira Revolução Industrial (TRI), como defende 
Rifkin, tem como marco central a rede de energia/
internet — reproduzindo as características das duas 
revoluções industriais anteriores de convergência 

O PODER Da EcOnOmIa 
cOlabORaTIva

entre novos meios de comunicação e formas inéditas 
de produção de energia. “O fundamental não está 
na energia, na internet ou na noção de rede, e sim 
na junção das três: não só a energia, mas parte 
crescente da prosperidade do século 21 virá de uma 
organização social assinalada pela descentralização, 
pela cooperação e pela partilha”, explica o professor 
Ricardo abramovay. 

deMocRAtizAção do Acesso
Para ilustrar os impactos que a TRI já produz na 
economia tradicional, Rifkin cita a descentralização 
que a internet promoveu no acesso à educação, 
informação, comunicação e entretenimento (ver 
pág. 17). “O uso de energias renováveis a partir de 
placas solares e sistemas eólicos são outro exemplo 
de produtos e serviços antes oferecidos por meio da 
concentração de poderes de capital, e que atualmente 
podem ser acessados, com eficiência crescente, por 
indivíduos proprietários dos elementos que permitem 
a geração e venda de energia para uma rede 
autônoma”, observa abramovay. 

as mudanças alcançam também a produção de 
manufaturas com a rápida evolução das cortadoras 
a laser e impressoras 3D, uma máquina ligada a um 
computador capaz de produzir objetos a partir de um 
modelo digital em três dimensões. vários materiais 

anÁLISE

Em vez de flexionar obstinadamente os 
verbos comprar e ter, o consumo colaborativo 
estimula as práticas de compartilhar, trocar, 
doar, emprestar e alugar.
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NAPsteRizAção Pode estAR NA oRigeM
A Revista Time, uma das mais tradicionais publicações norte-americanas, 
identificou o declínio do conceito tradicional de propriedade a partir de 1999, 
com a criação de um programa de compartilhamento virtual de arquivos 
MP3, o Napster, que protagonizou a primeira disputa jurídica com a indústria 
fonográfica. A digitalização da música e a capacidade de compartilhá-la sem 
adquirir um cd colocaram em debate não só a posse do produto, mas também 
a dos direitos autorais. segundo a revista, o sucesso do Napster pode ser 
resultado da conjuntura de recessão econômica e alta taxa de desemprego nos 
eUA da época. os jovens, principais vítimas da crise, lideraram criativamente 
uma nova forma de consumir, mais colaborativa e compartilhada. Atenta, a 
indústria de entretenimento não perdeu tempo e hoje contabiliza altos lucros 
em programas de streaming, como a popular Netflix, que dá acesso a arquivos 
digitais de filmes, séries de tV e produções originais a mais de 37 milhões de 
assinantes no mundo. Na cola de sua liderança, concorrem a HBO e a brasileira 
Globosat, da Rede globo, que explora o mercado de vídeo on demand (Vod), 
livre de comerciais e 24 horas por dia. 
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podem ser utilizados para imprimir, como plástico, 
polímeros, elastômeros, silicones, tipos de aço, 
variações de nylon, cerâmica, ouro, platina e materiais 
biodegradáveis. até protótipos de automóveis foram 
reproduzidos em impressoras 3D. 

Essa inovação aplicada ao cotidiano das pessoas, 
observa Rifkin, cria uma geração de produtores e 
consumidores simultâneos — os prosumers, como 
o autor denomina em inglês, ou prossumidores em 
português adaptado. 

Trata-se de uma alternativa à produção em grande 
escala, que dispensa conhecimento específico e 
é ideal para ambientes domésticos, em rede ou 
de pequenos empreendimentos. Responder a 
essa realidade é outro desafio às grandes marcas, 

a revolução em curso 
traz para o repertório 
do mercado alguns 
conceitos novos, como 
uso compartilhado de 
produtos e serviços, 
consumo colaborativo, 
investimentos coletivos, 
rede de parcerias, direito 
de acesso e mobilidade 
urbana, entre outros. 

anÁLISE

que precisam se diferenciar por meio da oferta de 
produtos e serviços impossíveis de serem copiados. 

Simultaneamente, a nova economia emerge 
na sociedade e começa a ser incorporada no 
universo das organizações. no lugar da competição 
exacerbada, a cooperação tecnológica adquire 
importância na estratégia das empresas, com o 
objetivo de incluir grupos parceiros no acesso às 
inovações e buscar crescimento mútuo. 

a revolução em curso traz ainda para o repertório do 
mercado alguns conceitos novos na hora de fazer 
negócios e competir no mercado: uso compartilhado 
de produtos e serviços, consumo colaborativo, 
investimentos coletivos, direito de acesso e 
mobilidade urbana, entre outros. 
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coNsUMo 
coLABoRAtiVo 
No BRAsiL 

20%
dos entrevistados 
já ouviram falar 
ou leram algo 
sobre consumo 
colaborativo ou 
compartilhado 

42% 
é o índice de 
pessoas da classe 
A e com alta 
escolaridade que 
estão familiarizadas 
com o tema

36% 
dos que conhecem 
o conceito já 
praticaram alguma 
forma de consumo 
colaborativo nos 
últimos 12 meses 
(7% da população)

73%
dos entrevistados 
venderam ou 
trocaram produtos 
usados

*Fonte: Pesquisa Market Analysis: O Consumo Colaborativo e o Consumidor Brasileiro. Realizada em 2015, por meio de entrevistas 
face a face com 905 adultos (entre 18 e 69 anos), pertencentes a todas as classes socioeconômicas, nas seguintes capitais: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Porto Alegre, Manaus, Belém, Brasília e Goiânia. In http://www.
ecodesenvolvimento.org/posts/2015/junho/um-em-cada-cinco-brasileiros-ja-ouviu-falar-em#ixzz3dAddGV53 (Creative Commons)

íNdices de 
coNheciMeNto do 
teMA eM ALgUMAs 
dAs cidAdes 
coNsULtAdAs 

15%
alugaram ou  
emprestaram bens

13%
alugaram carro ou  
deram carona 

12%
fizeram contratação 
coletiva de serviços

8%
participaram de 
hospedagem 
solidária ou paga

50%
ReciFe (Pe)

17%
BeLo hoRizoNte (Mg)

15%
são PAULo (sP)

14%
Rio de JANeiRo (RJ)

confira pesquisa realizada pela Market 
Analysis, em 2015, com 905 brasileiros 
de todas as classes socioeconômicas *
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MeRcAdo dA eXPeRiÊNciA
A descentralização dos meios produtivos aliada 
à internet das coisas, que em breve conectará 
tudo e todos a um sistema inteligente, projeta, 
segundo Jeremy Rifkin, uma diminuição dos lucros 
corporativos e até mesmo a inovação do conceito 
de propriedade — mediante a transição de vários 
produtos ao modelo de serviços. isso porque, na era 
do acesso, o que importa não é tanto a aquisição 
de um bem ou objeto, a propriedade em si, mas a 
“experiência” que ele oferece. 

em síntese, nessa forma de comercializar e consumir, 
as experiências humanas tornam-se commodities 
e o desejo do cliente é despertado por meio de 
tecnologias de relacionamento, comunidades de 
interesse e troca de valores — literalmente uma 
rede de pessoas que compartilha estilo de vida, 
valores e sentimentos. 

É mais fácil entender esse conceito quando 
observamos a indústria de games, cujo produto final 
é a própria alteração da noção de tempo e espaço 
para os usuários — experiência que já inspira ações 
na educação, na publicidade, no jornalismo e outros 
setores. o uso compartilhado da bicicleta nas 
cidades, em sistema de aluguel, é outro exemplo 
de serviço que valoriza um estilo de vida saudável, 
sustentável e alternativo ao uso do automóvel 
— o símbolo maior da economia baseada nos 
combustíveis fósseis. 
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na era do acesso, o que importa 
não é tanto a aquisição de um bem 
ou objeto, a propriedade em si, 
mas a “experiência” que ele oferece. 

gLossáRio do coNsUMo 
coLABoRAtiVo *
Book Swapping – troca ou aluguel  
de livros
Bike-Sharing – estações com bicicletas 
para uso comum em pontos estratégicos 
das cidades e condomínios 
Carpooling – uso compartilhado de  
um automóvel particular por duas ou 
mais pessoas
Carsharing – aluguel de veículos por 
períodos curtos de tempo
Cocriação – associação de pessoas 
de fora da empresa com o negócio 
ou produto, para agregar inovação e 
conteúdo às criações
Clothes Swapping – troca de roupas
Coworking – compartilhamento de 
espaço e recursos de escritório
Creative Commons – OnG sem fins 
lucrativos que disponibiliza licenças de 
cópia e compartilhamento com menos 
restrições que o modo tradicional 
Crowdfunding – financiamento coletivo 
Crowdsourcing – troca de inteligência 
e conhecimento, geralmente na Internet, 
para criar soluções
Logística Colaborativa – colaboração 
entre parceiros da cadeia logística
Peer to Peer – produção colaborativa 
derivada da rede de computadores 
Social Good – rede de pessoas que 
realizam pequenas ações para impulsionar 
a solução de problemas sociais
Time Bank – sistema de troca de serviços 
pelo tempo de trabalho

* Fonte: ww2.consumocolaborativo.cc/
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setoR PRiVAdo VAi À LUtA
Se os jovens parecem mais flexíveis à adoção de 
novas formas de consumo, algumas organizações 
também despertam para a nova realidade. Pesquisa 
realizada pela Market Analysis (ver pág. 19) detectou 
que a principal marca associada ao consumo 
colaborativo no brasil é o Banco itaú, com 16% das 
menções espontâneas. Esse resultado está associado 
ao programa de uso compartilhado de bicicletas que 
o banco disponibiliza em algumas cidades brasileiras. 
no segundo lugar do ranking, com 10% das menções, 
apareceu a oLX, um site de classificados gratuitos para 
troca ou revenda de bens usados.

atenta ao mercado da economia colaborativa, a Ford 
Motor, segunda maior fabricante de automóveis dos 
EUa, está investindo no modelo de compartilhamento 
de carros e lançará até o final de 2015 um programa 
para 14 mil clientes nos EUa e 12 mil em londres, que 
ajudará os proprietários da marca a alugarem seus 
carros quando fora de uso. a companhia quer ampliar 
ainda mais “o seu compromisso com a mobilidade 
urbana e a sustentabilidade”, por meio do lançamento 
de uma bicicleta elétrica com aplicativo para 
smartphones, que fornece dados sobre trânsito, clima 
e locais de estacionamento nas cidades do projeto.

a Ford, uma indústria fundada em 1903, sempre 
lembrada quando se define a economia linear da 
revolução industrial, não está isolada na mudança de 

ModeLos de Acesso
Embalados pelo cenário de crise econômica global 
e em busca de uma vida mais sustentável, os jovens 
apostam no consumo colaborativo para facilitar o 
acesso a bens e serviços sem a obrigatoriedade de 
troca monetária entre as partes. várias plataformas 
tecnológicas oferecem essa prática comercial, como 
as que possibilitam viajar a qualquer lugar do mundo 
e se hospedar em troca de horas de trabalho em 
albergues, hotéis ou moradias. 

O modelo de cloud housing (habitação em nuvem) 
vem na mesma linha e propõe soluções inovadoras 
no setor de moradia, por meio da criação de edifícios-
cooperativas, em que cada família ou usuário paga 
uma taxa para utilizar a habitação e os espaços 
comuns. Uma das facilidades é poder mudar para 
outra residência da rede, de acordo com a necessidade 
— filhos, mobilidade para o trabalho, acessibilidade 
etc. Outro benefício é a oportunidade de pagar a 
taxa por meio de trabalho nas áreas comuns, algo 
vantajoso no caso de desemprego. 

alimentos, vestuário, informação, cultura, tecnologia, 
financiamentos, qualquer bem ou serviço pode ser alvo 
do consumo colaborativo. com um detalhe: o modelo 
tem sido apontado por especialistas como uma das 
soluções para combater a obsolescência programada 
— fenômeno intrínseco da velha economia que 
projeta um tempo de vida útil curto aos produtos.
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modelo de negócios: a general Motors e a BMW seguem o 
mesmo caminho do mercado em transformação. 

Gigante brasileira da área de cosméticos e higiene pessoal, 
a Natura mantém um modelo de negócios diferenciado há 
muitos anos. Sua rede de consultoras, hoje conectadas à 
internet, foi criada com base no aprofundamento das relações, 
na promoção do bem-estar e da autoestima, e na disseminação 
de conteúdos de sustentabilidade. “a opção que fizemos pelo 
acesso à biodiversidade com a floresta em pé gera recursos 
econômicos locais e valor não só para as comunidades, mas 
para toda a humanidade. Isso é a nova economia”, observa 
Luciana Villa Nova, gerente de Sustentabilidade da empresa. 

a companhia mantém ainda a plataforma online cocriando 
Natura, um programa de inovação aberta que reúne pessoas 
identificadas com a marca, que queiram atuar na cocriação de 
soluções para sua indústria. a plataforma estimula o consumo 
compartilhado e colaborativo, a redução do desperdício de 
recursos e mudanças no modo de vida. 

Para o ex-secretário do meio ambiente do Estado de São 
Paulo, Fabio Feldmann, o caminho deve ser esse. “Sem a 
participação das empresas na nova economia, a perspectiva de 
mudança será pequena. O tema dos limites do planeta surgiu 
na década de 1970. contudo, os problemas se anteciparam, 
como vemos na crise hídrica em São Paulo e outras regiões do 
brasil. Se falássemos sobre isso há apenas dois anos, seríamos 
considerados alarmistas. mas o fato é que estamos abreviando a 
possibilidade de intervenções positivas. a janela do tempo está 
diminuindo”, alerta o ambientalista. 

no mercado e na economia, 
em que tudo e todos podem 
ser conectados em rede, há 
um grave risco de algumas 
organizações se tornarem 
obsoletas rapidamente. O desafio 
para as empresas tradicionais é 
transformar essa realidade em 
oportunidades.
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PRoJeções otiMistAs 
as organizações não estão engajadas na nova 
economia por acaso. Estudos demonstram que os 
jovens da chamada geração Z (nativos digitais pós 
1995) radicalizam as caracterísiticas de consumo dos 
mllennials ou geração Y (nascidos na década de 1980). 
São menos motivados pelo dinheiro, querem condições 
de trabalho flexíveis, têm ambições empreendedoras, 
gostam de participar da criação do que consomem e 
preferem compartilhar ou alugar a comprar produtos. 

E não falamos de dados abstratos. Segundo o estudo 
The Sharing Economy, da consultoria Pwc, realizado 
nos EUa e publicado em 2015, a receita anual mundial 
da economia colaborativa saltará dos US$ 15 bilhões, 
em 2014, para US$ 335 bilhões, em 2025. Os números 
mostram que 44% dos norte-americanos já estão 
familiarizados com o tema e, destes, 19% já utilizaram 
algum serviço do modelo. as projeções da consultoria 
definem cinco setores-chave dentro da economia 
colaborativa com potencial de grande crescimento 
até 2025: turismo, carro compartilhado, contratação de 
pessoas, financiamento e indústria de música e vídeo.

Fabio Feldmann acrescenta a necessidade de planejar 
a estrutura de transporte com ousadia, por meio de 
uma gestão integrada e inteligente que aproveite a 
tecnologia. Ele lembra que, ao implantar o rodízio de 
carros no centro de São Paulo — “por questões de 
saúde e não ambientais” —, a cidade tinha 5 milhões 
de veículos. Hoje são 7,3 milhões. “atualmente, além da 
tecnologia, há um novo modelo mental em ascensão 
e arranjos transformadores na sociedade. É preciso 
aproveitar e acelerar iniciativas de escalonamento 
de horários, rodízios ampliados e uso de aplicativos 
voltados ao transporte, entre outras. O setor privado 
é estratégico para avançarmos nas soluções de 
mobilidade urbana”, defende o ex-secretário.   

condições de trabalho 
mais flexíveis, ambições 
empreendedoras, 
participação na criação 
dos bens e preferência por 
compartilhar ou alugar em 
vez de comprar produtos. 
Esse é o perfil do jovem 
da geração Z, que já 
anima algumas iniciativas 
do mercado. 
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há contrapontos ao otimismo com a nova economia 
que emerge das plataformas digitais. concebida como 
bem comum da espécie humana por seu criador 
Tim Berners-Lee, a internet está sob a “ameaça de 
privatização” pelo poder de gigantes corporativos, 
como Facebook, google, twitter, Apple e outros. 
“Por mais que prestem serviços interessantes, 
essas empresas desenvolvem um modelo de 
negócios baseado na violação da privacidade dos 
indivíduos — como mostram as denúncias do 
Wikileaks e de Edward Snowden. temos assim uma 
contradição entre um potencial de colaboração social 
extraordinário pela cultura digital e seus dispositivos, 
e ao mesmo tempo uma apropriação das inovações”, 
pontua Ricardo Abramovay.

ele tem ressalvas à inserção de algumas grandes 
empresas na economia colaborativa, prevendo 
ações mais reativas do que proativas. No caso 
das automobilísticas, para o professor, o mais 
importante hoje é reduzir a quantidade de carros 
em circulação. “A tendência, bastante viável, é a 
produção de automóveis elétricos e sem motorista. 
É claro que o compartilhamento tem potencial 
de reduzir unidades na rua, mas não é a resposta 

qUEm vEncE lEva TUDO?

definitiva. o compromisso do setor privado só será 
efetivo quando as empresas mudarem o modelo de 
negócios (de venda de automóveis) para soluções 
de mobilidade urbana.” 

outro ponto crítico levantado pelo professor é 
que a economia colaborativa está criando fortunas 
desproporcionais em relação à contribuição real 
que os empreendedores devolvem à vida social. 
“A lógica da economia digital contemporânea — e 
ninguém sabe como isso será resolvido — é ‘the 
winner takes all’ (o vencedor leva tudo)”, observa 
Abramovay. ou seja, não teremos uma Uber (ver 
pág. 27) brasileira, argentina ou indiana, e sim 
uma Uber global, que reproduz o modelo de 
concentração de benefícios e de renda. “Agora 
é preciso cuidado para não jogar fora a criança 
junto com a água do banho”, compara o professor. 
“imaginar que vamos nos contrapor a essa 
concentração favorecendo os taxistas de são Paulo 
ou de outras cidades é um erro primário e fruto de 
corporativismo. As inovações têm que acontecer, 
são úteis e beneficiam a vida social. de qualquer 
forma, é bem provável que a gente transite nessa 
direção com impactos dramáticos”, conclui. 

anÁLISE

26

EX
CE

LÊ
N

CI
A 

EM
 G

ES
TÃ

O
 



câmara Municipal), Rio de Janeiro e Brasília.  
os taxistas argumentam que a Uber pratica 
serviço ilegal de táxi e exerce concorrência 
desleal, já que não está sujeita a taxas, licenças 
e cursos preparatórios de motoristas. entre 
outras diferenças, a Uber disponibiliza carros 
modernos e bem equipados, motoristas de 
terno e gravata ou roupa social, e a corrida é 
paga por cartão eletrônico. Na página do app, a 
Uber informa que está negociando com todas 
as esferas políticas do governo brasileiro para 
criar, em conjunto com o resto da sociedade, 
uma regulação que fomente o uso de 
tecnologia a fim de ajudar a reduzir o trânsito 
das grandes cidades. em 2010 e 2011, a Uber 
recebeu quase Us$ 50 milhões em investimentos 
de investidores-anjo e venture capitalists, e hoje é 
uma rentável corporação global.

eMBAte teNde A cResceR
É claro que a transição entre a velha e a nova 
economia não vai se dar sem conflitos. o 
serviço de transporte individual remunerado 
Uber — um aplicativo para smartphones, 
criado em são Francisco (eUA), em 2009, pelos 
norte-americanos Garrett Camp e Travis 
Kalanick, que conecta motoristas particulares 
com usuários comuns — tem sido rejeitado 
em várias cidades no mundo por taxistas, 
sindicatos e indústrias de táxis. o app ganhou 
a simpatia da população como alternativa 
mais fácil e confortável para a mobilidade 
urbana, estando presente no Brasil desde os 
preparativos da copa 2014. Porém, enfrenta 
polêmicas e legislações proibitivas para 
funcionar plenamente. Várias manifestações 
foram realizadas contra a Uber em capitais 
como são Paulo (onde o app foi proibido pela 
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