
ECONOMIA COLABORATIVA: A PRESENÇA DA COLABORATIVIDADE NO
VALE DO SILÍCIO E O SUCESSO DO MODELO BASEADO NO

COMPARTILHAMENTO
Veridiana Dutra – veridianazdutra@gmail.com (graduanda)

Sônia Izabel Wawrzyniak – sonia.izabel@esic.br (orientadora)

RESUMO
Com a chegada da globalização e da revolução tecnológica, o desenvolvimento de
meios de comunicação mais efetivos expandiu as formas da humanidade se
consumir e se relacionar. Contudo o movimento inverso, de isolamento, motivado
pelos pilares do capitalismo tradicional e cultura de acumulação de bens,
estabeleceu um distanciamento das pessoas dentro das próprias comunidades. O
futuro aponta para um crescimento latente do número de indivíduos e a tendência
da escassez de bens e serviços, motivou a sociedade desabastecida a
desenvolver maneiras de consumir, sem a obrigatoriedade de possuir as coisas.
Como resultado, nasceu a colaboratividade como alternativa hábil para incentivar
as relações humanas. O objetivo desse artigo é buscar informações que pautem a
comprovação de que a economia colaborativa é um modelo econômico atual,
resultado do comportamento dos consumidores e de uma ressignificação da
necessidade de consumo e posse de bens. O trabalho irá mostrar como o
consumidor, a sua mudança de comportamento e a tecnologia, deram origem à
um novo modelo econômico, visto como o futuro do mercado.
Palavras-chave: Consumo. Colaboratividade. Modelo econômico.

ABSTRACT
With the advent of globalization and the technological revolution, the development
of communication channels more effective expanded the ways to the humanity
consume and relate itself. However, the inverse movement of isolation, motivated
by the mainly pillars of capitalism like the accumulation culture, established a
distancing between people and their own communities. The future points to a latent
people number growth and a scarcity by assets and services, which motivated the
underprivileged part of society to develop different ways to consume, without the
obligation of have things. As a result, collaborative work was born as a useful
alternative to encourage human relationships. The objective of this article is to
search for information that proves that collaborative economy is a current
economic model, a result of consumer behavior and based in a re-signification of
consumption needs and goods possess. The article will show how the consumers,
their behavior change and technology, have given rise to a new economic model,
seen as the market future.
Mainly words: Consume. Collaborative. Economic model.
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1. INTRODUÇÃO

Se considerada a evolução histórica do conhecimento das áreas

corporativa e social deve-se pensar que os últimos séculos foram os de maior

relevância. Reflexo da era da Revolução da Informação, todo o mercado sente na

pele as ágeis mudanças da geração produtos, serviços e nível de qualidade

exigido pelos consumidores. “Mercado: é o lugar para onde convergem a procura

e a oferta de um bem e onde se determina o preço pelo qual esse bem será

vendido e a respectiva quantidade” (SILVA; LUIZ, 2010, p.35).

Como consequência da Revolução Industrial, o mercado global passou a

projetar e gerar novos produtos numa velocidade antes não conhecida. Segundo

Leite (2011) em 1750 o mundo possuía cerca de 730 milhões de habitantes,

número 8 vezes maior em 2000 quando a população já ultrapassava os 6 bilhões.

A quantidade de bens e serviços consumidos acompanhou tal crescimento devido

ao estilo de vida adotado que somente foi possível por meio da industrialização.

Nota-se uma profunda mudança no significado da necessidade, do

consumo e até mesmo da posse, decorrente do comportamento de consumo

social. Alterações no perfil do consumidor estão diretamente ligadas aos fatores

externos do ambiente em que ele vive, além de sua própria personalidade e

hábitos.

Para compreender o consumidor é necessário enxergá-lo como indivíduo,

afetado por fatores externos e internos.

Cabe lembrar que, para cada categoria de negócios, o perfil do
consumidor contém classificações tradicionais, acrescida de dados que
devem levar em conta características culturais, o universo em que a
pessoa vive e ascendência, entre outros; ou seja, os melhores resultados
só serão obtidos por aqueles que perceberem o indivíduo. (NEVES, 2002,
p. 28).

Vive-se uma realidade que valoriza a integração e a otimização de

recursos, a sociedade está mudando novamente. O que antes era considerado o

melhor, torna-se obsoleto numa velocidade nunca vista.



Sendo o Capitalismo tradicional um sistema insustentável a longo prazo,

Dias (2016), para conseguir atender as necessidades constantes do mercado,

novas metodologias, ferramentas e filosofias são criadas como alternativas viáveis

de operacionalização. Uma dessas filosofias é a Colaboratividade, que ganhou

relevância no decorrer das últimas décadas, assemelha-se ao ideal de

transposição de fronteiras que é a essência da própria globalização.

A característica da Globalização é a desterritorialização, ou seja, as
relações entre os homens e entre instituições, sejam elas de natureza
econômica, política ou cultural, tendem a desvincular-se das
contingências de espaço. (CAMPOS; CANAVEZES, 2007, p. 10).

O mercado fundamentado na Colaboratividade consiste na colaboração do

uso dos recursos disponíveis, distribuindo-os de maneira eficiente e cobrando de

modo proporcional à utilização. Isso em si é a própria otimização de bens e

recursos.

O presente trabalho tem como objetivo geral verificar como a

ressignificação da necessidade, posse e consumo que impulsionaram o

desenvolvimento da colaboratividade, não descaracterizaram a busca do mercado

pela otimização de bens, recursos e lucro.

Portanto, a questão que norteou a pesquisa é a existência da

colaboratividade como empresa de sucesso no modelo capitalista. Pois esse

raciocínio já é utilizado por grandes corporações do mercado e está associado ao

poder de inovação das mesmas.

2. O CONSUMIDOR E SUA RELAÇÃO COM A NECESSIDADE, CONSUMO
E POSSE

A necessidade do consumidor é suma para o funcionamento de toda a

economia, e compreender ela é uma questão estratégica para assegurar a

sobrevivência da organização no mercado, Samara; Morsch (2005). Nesse

cenário, as organizações modernas são responsáveis por identificar, esclarecer e

atender as necessidades do consumidor de acordo com a realidade do mundo.



A economia como movimento social, avalia as relações humanas e o

produto da sua interação, como por exemplo o mercado. A necessidade como

essência da própria economia, é o que motiva as ações e comportamentos de

cada indivíduo ou grupo, na busca de bens e serviços.

A necessidade é o critério de toda vida econômica, é a responsável e

motivadora de julgamentos e decisões, Calvez (1995). Diretamente ligada a

existência, a necessidade é então tudo aquilo considerável indispensável e que

precisa ser atendido. É extremamente volátil, podendo mudar completamente de

um ser humano para outro, grupos ou sociedades.

O homem, dizia Marx, é um ser que deve primeiro comer, beber, vestir-se
etc. Tudo isso tem seguramente sólido fundamento... mas não impede
que haja esta formidável disparidade: é o homem que sente falta da
natureza, que tem necessidade dela, mas a natureza não sente falta dele,
não o espera, não tem “necessidade” dele. (CALVEZ, 1995, p.76).

O consumidor como ser inconstante muda de necessidades e hábitos com

frequência, e é diretamente influenciado pelo grupo em que vive. Como reação, o

ser humano busca sempre desenvolver novas maneiras de satisfazer as próprias

carências.

Com a definição do que pertence a quem junto a escassez de bens, nasce

o termo necessidade de consumo, e em consequência disso a sociedade criou

estabeleceu a relação de compra e troca de bens e serviços.

O consumo, processo natural no comportamento social é inevitável para o

homem e pode ser explorado das mais diversas maneiras.

O consumo é um processo social profundamente elusivo e ambíguo.
Elusivo porque, embora seja um pré-requisito para a reprodução física e
social de qualquer sociedade humana, só se toma conhecimento de sua
existência quando é classificado, pelos padrões ocidentais, como
supérfluo, ostentatório ou conspícuo. (BARBOSA; CAMPBELL, 2006, p.
46)

Consumir é então o uso ou emprego de algo com um fim específico,

podendo ser considerado básico ou supérfluo de acordo com padrões sociais e

morais de uma comunidade. O ser humano consume ar ao respirar, água ao beber



ou comida ao se alimentar. Visto uma oportunidade de vender o que é

indispensável para o indivíduo, tudo passou a ser comercializável. Segundo

Samara; Morsch (2005, p.246) o conceito de consumo ganhou visibilidade desde o

último século, além de expandir extraordinariamente sua abrangência e escopo.

Para ela, tudo passou a ser objeto de consumo na sociedade contemporânea.

Ao consumir é natural desenvolver um sentimento de posse pelo bem ou

serviço. Se houve uma troca ou compra, um produto antes de um alguém passa

automaticamente a pertencer a outro.

O homem se define de imediato como proprietário privado, quer dizer,
como possuidor exclusivo que afirma sua personalidade, se distingue do
outro e se relaciona com o outro por meio dessa posse exclusiva: a
propriedade privada é seu modo de existência pessoal, distintivo e, em
consequência, sua vida essencial. (MARX apud GIGLIO, 2010, p.1).

Ser dono de algo imprimi diretamente sobre esse algo, parte da

personalidade e comportamento de quem o possui. A propriedade por fim é

também um meio de se expressar, imprimir aparências e personalidade

idealizadas, comportamentos e status social. Para o proprietário, o bem então,

possui valor, monetário ou sentimental. Esse valor, é o que motiva diretamente a

compra e é variável de indivíduo para indivíduo, sendo proporcional ao tamanho

da necessidade do consumidor.

O valor dado ao bem em nada influencia na sua finalidade, apenas sob a

ótica do próprio consumidor.

A mercadoria é antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a qual pelas
suas propriedades satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie.
A natureza dessas necessidades, se elas se originam do estômago ou da
fantasia, não altera nada na coisa. (MARX, 1982, p. 45).

Para Marx, com uma visão muita clara e até mesmo cética dos bens de

consumo, um determinado bem será sempre aquilo e nada mais que aquilo, e seu

consumo, proveniente da carência que seja, não tem poder o suficiente para

muda-lo pois ele continuará sendo o mesmo objeto.

“A utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso [...] Os valores de uso

constituem o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a forma social



desta” (MARX, 1982, p.45). O valor de uso de um bem então é diretamente

relacionado ao uso destinado ao bem. No caso de uma camiseta, ela não será

uma camiseta se for utilizada como pano de chão. Se empregada como pano de

chão, o que antes foi idealizado e projetado como camiseta, passa a ser então um

pano de chão. Além disso, Marx (1982, p.46) também estabeleceu o valor de

troca, como uma relação quantitativa entre o valor de uso de um determinado bem

em troca de outro bem com valor de uso equivalente, sendo essa relação

constantemente variável no tempo e no espaço.

Pode-se concluir que como resultado da associação entre necessidade e

consumo, o indivíduo toma para si a posse de um bem, que aos olhos dele possui

valor suficiente para satisfazer suas vontades. O bem adquirido, físico ou abstrato,

auxilia o proprietário na individualização e diferenciação no meio social,

direcionando-o à um grupo ou comunidade de interesse.

Para o cliente, o valor daquele produto é relevante, e para cada pessoa o

valor de um determinado bem é variável. O valor dado então, ao objeto ou serviço,

está diretamente relacionado à importância deste para uma pessoa. O fator

variável do valor de um produto é o mensurado de acordo com a sua utilização,

podendo ser maior ou menor, coerente ou não com o seu propósito de criação. O

bem ainda carrega consigo, o valor comercial, estimado em função do seu

conjunto físico e trabalho empregado na sua confecção.

Dessa forma, considerando a volatilidade e variedade do comportamento

humano, o que é importante para um, não é importante para outro, e o valor

esmerado correspondentemente. A utilização de um bem, respeitando então as

condições de valor e visando atender as necessidades dos consumidores, se

alteram também de acordo com o posicionamento social diante de como se

comporta o consumo e consequentemente de como é vista a posse.

3. GLOBALIZAÇÃO E A 4ª FASE DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

A maioria dos episódios que mudaram a humanidade está condicionado à

períodos de guerras e disputas. Esses momentos impulsionaram,

obrigatoriamente, à uma busca intensa de soluções, novidades e inovações que



pudessem oferecer vantagens. Os resultados dessas descobertas foram

readaptados para a vida cotidiana da sociedade e promoveram o desenvolvimento

em todo o planeta.

A questão da demarcação das revoluções industriais ao longo da história
humana é um ponto de discussão na literatura acadêmica. Para Simão
Filho e Pereira (2014, p. 45), as revoluções industriais são definidas em
função da evolução e transformação de dois vetores: tecnologia e
organização. Com base nesses dois vetores, a primeira revolução,
iniciada em 1760, foi provocada pelo surgimento da máquina a vapor e
pelo início do desenvolvimento do pensamento econômico liberal. (SILVA;
SCOTON; DIAS; PEREIRA, 2018, p. 4).

A primeira Revolução Industrial, importante marco para a humanidade, promoveu

em meados do século XVIII a automatização de processos que até então eram

exclusivamente manuais. Intitulada de revolução, esse momento na história é

destacado pelo surgimento da máquina à vapor, que depois da criação da roda e

do navio, foi a próxima invenção tecnológica que alterou o percurso da história.

Com a Revolução Tecnológica intensa vivida nos últimos séculos, a quantidade e

velocidade de informações recebidas do ambiente é inigualável a qualquer outro

período na história. Segundo Parente (2007, p.41), apenas no ano de 2002, o

mundo produziu aproximadamente 5 exabytes de conteúdo, mesma quantidade

gerada entre 25.000 a.C. e 2.000 d.C.

A automatização de processos, através das máquinas, abriu caminho para o

estudo e desenvolvimento de tecnologias em todas as áreas possíveis. As

tecnologias da comunicação, provenientes do período mais recente da Revolução

Industrial que tornou-se Tecnológica e que continua alterando o mundo, são as

principais responsáveis por viabilizar o movimento de Globalização. Isso porque a

tecnologia é o principal meio atualmente pelo qual a sociedade troca informações,

realiza atividades e interage entre si.

“Entre as tecnologias da informação, incluo, como todos, o conjunto

convergente de tecnologias de microeletrônica, computação (software e

hardware), telecomunicações/radiodifusão, e optoeletrônica” (CASTELLS, 1999, p.

49). Ainda diferentemente de alguns especialistas na área, Castells também



considerava parte da revolução da informação, as tecnologias voltadas para a

área de engenharia genética.

Segundo ele, nos anos 90, tais áreas de estudo passaram a convergir e

até mesmo interagir buscando um aprimoramento das técnicas e satisfação de

suas necessidades. Essa conversão justamente que permitiu a troca de

informações entre diferentes visões do mercado e negócios e consequentemente

o compartilhamento de conhecimentos, fator que influiu diretamente no

desenvolvimento rápido observado nas últimas décadas.

O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de
conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e
dessa informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos de
processamento/comunicação da informação, em um ciclo de
realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso. (CASTELLS, 1999,
p. 51).

A tecnologia assumiu um papel indispensável na sociedade, já que através

dela é possível o compartilhamento de bens tangíveis e intangíveis, como os

retratados até o momento. Esse movimento de compartilhamento é a base da

cultura da globalização.

Para Alcoforado (1997, p.12), os aspectos mais importantes do processo da

globalização são: a expansão global de empresas transacionais e multinacionais,

a constituição de blocos econômicos regionais que possibilitam o livre comércio

entre países participantes entre outros benefícios, a perda da soberania nacional,

o declínio do Estado-Nação, a crise do capital e do trabalho, os três pontos

importantes das revoluções contemporâneas (tecnológica, gerencial e

institucional) e o processo de exclusão social, entre outras questões.

Como processo, foi a responsável direta por tornar possível o

compartilhamento das coisas. Viabilizou também a internacionalização de

empresas, processos e pessoas.

Estamos no início de uma revolução que alterará profundamente a
maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala,
escopo e complexidade, a Quarta Revolução Industrial é algo que
considero diferente de tudo aquilo que já foi experimentado pela
humanidade. (SCHWAB, 2016, p.11).



Para Schwab (O QUE, 2016), autor do livro A Quarta Fase da Revolução

Industrial, o mundo ainda vive não apenas os reflexos da fase mais recente da

Revolução Industrial, mas também do desenvolvimento de uma nova cultura

baseada nisso. Tamanho o avanço tecnológico que a indústria, cerne do

Capitalismo, encontra diariamente novas maneiras para manter-se dominando o

mercado.

Todo o sistema operacional do mercado, desde suas bases conceituais,

muda de acordo com os movimentos da oferta e demanda, e eles em função do

comportamento do consumidor.

A globalização e a crescente população mundial, somadas à uma

necessidade latente, diretamente proporcional ao tamanho da humanidade,

motivam constantemente a criação de soluções eficientes e ajustáveis à realidade

social do momento. Precursora da Revolução Tecnológica e da Informação,

chegou para ficar e como consequência, a valorização da informação e do

conhecimento só foram possíveis através da cultura de compartilhamento.

3.1. O NOVO CONSUMIDOR E A DIALÉTICA

O indivíduo como consumidor apresenta comportamentos e reações

diversas aos estímulos do ambiente, que o influenciam diretamente na forma e no

que consumir.

No mundo corporativo, assimilar e esclarecer o processo da tomada de

decisão do cliente é fundamental para que a empresa conheça seu público e fique

à frente das demais. O consumidor é um conjunto de reações e respostas à

estímulos do ambiente, decorrentes de fatores pessoais, ambientais, situacionais

e até mesmo de marketing, Limeira (2008). Todos envolvem informações

absorvidas diariamente em sociedade, grupos sociais, imagens e dados

observados por várias fontes.

Conforme Samara; Morsch (2005) o cliente é como um iceberg, onde as

motivações e características à mostra são apenas uma mínima parte do que

realmente o leva a consumir algo.



No mercado, o indivíduo é o consumidor, peça mais relevante de todo

processo, e compreender as suas necessidades e comportamentos, é crucial para

a sobrevivência da organização, Drucker (1998). Influenciado por suas carências,

é o responsável direto pela demanda e de forma indireta pelas novas ferramentas,

métodos e tecnologias que nascem para supri-la.

O comportamento do consumidor vem diretamente impresso na

necessidade de consumo criada por ele próprio. Para uma organização, é

assertivo conseguir projetar, planejar, produzir e entregar o que o consumidor

deseja adquirir para si, sabendo quais são suas vontades e o que as motivaram. O

cliente acreditando ter a necessidade de possuir determinado bem, irá criar um

movimento em direção à compra deste.

A posse de um bem pode significar para o indivíduo não apenas a solução

de uma necessidade, mas também fonte de prazer. O desejo de possuir está

impresso no comportamento social desde o começo da humanidade, visto que a

própria economia e o mercado nasceram da delimitação do que pertence a quem.

O consumidor atual tenta transmitir, através das próprias escolhas e ações,

personalidade e singularidade. Possuir um bem específico é o que possibilita ao

indivíduo a condição de ser único, diferenciado ou então parte de um grupo

específico. Na busca dessa valorização por meio da individualidade, o caminho

entre o consumo e a posse é estabelecido por uma necessidade real ou

imaginária idealizada pelo consumidor.

Existem inúmeras abordagens sobre as necessidades humanas e

consequentemente do consumidor. A mais conhecida, a Hierarquia das

Necessidades de Maslow, tenta estruturar um raciocínio e explicação lógica para a

maioria dos comportamentos humanos, que segundo ele derivavam do grau de

relevância da necessidade do indivíduo, Mothersbaugh; Hawkins (2019).

“A teoria de Maslow é um bom guia para o comportamento geral. No

entanto, não é uma regra rígida” (MOTHERSABAUGH; HAWKINS, 2019, p. 253).

A motivação de uma determinada atitude pode não estar diretamente ligada à uma

necessidade lógica, mas talvez a uma necessidade superficial que tenha chances

de ser realizada no momento. Geralmente empregados como sinônimos, os



termos de motivação e necessidade, são um a consequência do outro. Por

exemplo, ao sentir um desejo, o consumidor identifica uma necessidade que pode

então tornar-se a motivação por trás do consumo, Mothersbaugh; Hawkins (2019).

Diante de um conflito entre uma carência identificada e uma solução

desejada, consumir acaba sendo uma ação resultante do processo. A dialética de

Marx é a ideia que defende justamente toda nova solução como o resultado entre

duas situações adversas justapostas. Encarando os conceitos de necessidade,

consumo e posse pela ótica de Marx, é possível definir todo e qualquer processo

produtivo, até mesmo de ideias.

Produção, distribuição, troca, consumo, formam assim (segundo a
doutrina dos economistas), um silogismo correto: produção é a
generalidade; distribuição e troca, a particularidade; consumo a
individualidade expressa pela conclusão. (MARX, 1983, p.7).

Observando a necessidade, o consumo e a posse como parte de um

processo, conforme Marx, uma ideia está sempre oposta à outra e o produto

obtido pelo choque de ambos é o resultado, uma inovação.

É possível observar a coerência da dialética como metodologia em todas as

áreas. Ao imaginar um conflito qualquer, existem dois lados opostos e o objetivo

primordial, é encontrar uma solução coerente. Dessa forma, a partir do choque

entre ambos, uma terceira alternativa com elementos de cada um dos lados e

novos ajustes, visando atender as a maioria ou então todos os requisitos. Desse

resultado provém uma nova técnica, método ou raciocínio para solucionar a

situação inicial.

O mercado como produto do comportamento do consumidor, é inconstante

e altamente volátil. A atualidade, muito diferente do passado e muito limitada se

comparada ao futuro, exige das empresas novas ferramentas e formas de suprir

necessidades dos clientes. Para sobreviver, o capitalismo está sempre se

remodelando na busca por novas alternativas e soluções, criando oportunidades

para novas ideias e metodologias.

Se houve alguma transformação na economia política do capitalista do
final do século XX, cabe-nos estabelecer quão profunda e fundamental



pode ter sido a mudança. São abundantes os sinais e marcas de
modificações radicais em processos de trabalho, hábitos de consumo,
configurações geográficas e geopolíticas, poderes e práticas do Estado
etc. No Ocidente, ainda vivemos uma sociedade em que a produção em
função de lucros permanece como o princípio organizador básico da vida
econômica. (HARVEY, 2000, p.117).

O modelo capitalista é a estrutura política econômica mais eficiente criada

até hoje, considerando sua capacidade de se remodelar às necessidades, perfil e

comportamento do mercado consumidor.

Vivendo uma decadência do estilo de vida altamente consumista, visto

num passado recente como ideal de todo ser humano, o capitalismo voltou-se

novamente à mudança. Para Harvey (2000, p.19), o período pós-moderno

assinala a morte da metanarrativa que promovia a ideia de uma história universal

e igualitária para a humanidade. Com isso, o capitalismo deixa de ser visto com

exclusividade de bons olhos e argumentos e mostra-se de uma maneira muito

mais vulgar, considerando também seus contras. “Estamos agora no processo de

despertar do pesadelo da modernidade, com sua razão manipuladora e seu

fetiche da totalidade, para o pluralismo retornando do pós-moderno” (HARVEY,

2000, p.19). Para ele ainda, há uma visão de um pós-modernismo reagindo à

monotonia do mundo modernista.

A população global, hoje em torno dos 7 bilhões de pessoas está

crescendo e é estimado que chegue até 2050, entre 8,1 à 10,6 bilhões, Reece

(2015). Além disso a escassez de matérias primas e o considerável aumento do

custo para obtê-las são fatores que influenciam diretamente todo o sistema

capitalista.

Não de forma voluntária, mas quase que obrigatória, o capitalismo está se

permitindo o uso de modelos diferenciados para manter-se operável. O

Desenvolvimento Sustentável, termo utilizado pela primeira vez em agosto de

1987 ganhou importância e abrangência muito maior do que na primeira aparição

na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, Prado

(2010).



Desta forma, a idéia [sic] de sustentabilidade é caracterizada pela
Comissão como “um processo de transformação no qual a exploração de
recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento
tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o
potencial presenta e futuro, a fim de atender às necessidades e
aspirações humanas”. (AFONSO, 2006, p.11).

Se analisado de acordo com os princípios da sustentabilidade, o

capitalismo deve começar a priorizar formas de sustentar com o tempo,

satisfazendo as necessidades do mercado, desenvolvendo-se e evoluindo como

modelo econômico e oferecendo oportunidades à novos modelos de negócios.

Baseada na ressignificação de princípios básicos, a Colaboratividade

nasceu como solução alternativa e sustentável a problemas cotidianos dento de

algumas comunidades. Superadas essas dificuldades, o modelo de negócio

cresceu e ganhou proporções globais através de empresas como Airbnb e Uber.

Por meio desse novo modelo, as adaptações do capitalismo permitem que ele

sobreviva ao mercado e continue operando.

4. A COLABORATIVIDADE COMO SUCESSO

A economia pode ser vista como uma imensa cadeia, movimentada pelo

mercado, que baseado em necessidades e oportunidades que se cruzam, dá

origem a atividades, processos e por fim bens de consumo que tem valor

agregado para os consumidores.

Segundo a lógica de Marx, a economia é sempre coletiva, movimentada

por uma sociedade que a pratica, perante uma divisão social do trabalho, onde

diferentes grupos se responsabilizam por diferentes tarefas, contribuindo para

a produção e comercialização de diversos bens e serviços, Singer (2014).

O sistema de mercado, utilizado quase como totalidade no mundo, o

Capitalismo, se ajusta ao perfil da sociedade, movimentando a economia de

diferentes formas.



Com o passar do tempo, a humanidade sendo profundamente afetada

pela Revolução Industrial e suas consequências, as necessidades de

readaptações tornaram-se mais habituais do que nunca. A partir disso e de um

novo perfil de consumo, baseado na ressignificação de conceitos básicos, a

colaboratividade surgiu como uma solução inteligente para um capitalismo já

decadente.

Como opção a esse modelo de produção e consumo de bens e serviços,
tem chamado atenção, nos últimos anos, o surgimento, principalmente,
nos países desenvolvidos, de um novo conceito de economia baseado no
compartilhamento dos bens de consumo e na produção compartilhada.
Esse novo conceito tem recebido o nome de economia colaborativa ou
compartilhada (DIAS, 2016, p.122).

A essência da colaboratividade pode ser comparada a filosofia

ganha-ganha, onde o ideal é que todas as partes de uma negociação obtenham

os resultados almejados. “Ganha/Ganha é um estado de espírito que busca

constantemente o benefício mútuo em todas as interações humanas.

Ganha/Ganha significa entender que os acordos e as soluções são mutuamente

benéficos” (COVEY, 2012, p.248).

A Economia Colaborativa é a aplicação da colaboratividade como sistema

econômico. Com propósito inovador, baseado no compartilhamento de bens e

serviços, enxergando como fim o benefício e esse sendo o lucro da negociação.

A economia colaborativa pode ser entendida como um sistema
econômico de redes e mercados descentralizados que desbloqueia o
valor dos ativos subutilizados através do binômio precisar e possuir, de
forma a ignorar os intermediários tradicionais (BOTSMAN, 2015), estando
o consumo colaborativo inserido dentro da economia colaborativa (IDEM,
2013). (BOFF; FORTES; TOCCHETTO, 2017, p.353).

Dessa maneira é possível compreender que a Economia Colaborativa

defende que não é necessário comprar um bem para poder usá-lo. Ao contrário

disso, as pessoas compartilham, alugam e dividem bens com outras pessoas.



De acordo com Dias (2016, p. 123), o principal objetivo desse modelo não é

a posse das coisas e sim o seu compartilhamento. Isso quer dizer que as pessoas

não necessariamente compram um determinado bem para fazer uso dele, porque

em função da mudança do comportamento da sociedade moderna, as pessoas

não buscam mais pelo bem em si mas pelo direito ao uso dele.

Segmentos da sociedade limitam-se a ver o sucesso como resultado de

uma disputa, onde um lado teve resultados sobressalentes aos do outro. Pensar

em apenas duas versões de uma mesma situação, limita o potencial de sucesso

em si. Ao limitar as soluções satisfatórias apenas duas alternativas, uma terceira

proveniente do choque de ideias, entre as primeiras é descartada. Considerando a

teoria da dialética de Marx, e sendo ela passível de ser aplicada em qualquer

situação, considerar todas as alternativas e buscar por novas baseadas nas faltas

das primeiras, dá ao indivíduo uma variedade muito maior de opções a serem

selecionadas.

Além disso esse tipo de visão provém do poder ou posição de algo ou

alguém, quanto que o método Ganha/Ganha enxerga o fundamentasse em

princípios. Para o Ganha/Ganha, existe o suficiente para todos, de modo o

sucesso de um lado não provém necessariamente do insucesso do outro, Covey

(2012).

A maximização da utilização de espaços, serviços e bens, é uma das ideias

principais que fundamentam essa metodologia e o resultado obtido é uma relação

ganha-ganha.

De acordo com Passos; Nogami (2009, p.17) é importante frisar que para

analisar economicamente o mercado, não seja necessário existir um espaço físico

onde aconteçam as operações de compra e venda. Seguindo a mesma lógica, o

Consumo Colaborativo não exige a posse do bem ou espaço em si, mas gera o

benefício do ganho e satisfação das necessidades do consumo. Dessa forma, o

consumo colaborativo não está ligado à posse pela compra, mas à saciedade de

uma necessidade através de um serviço.

Na era em que a Revolução da Informação é a predecessora para a imensa

geração de conteúdo e compartilhamento, muito mais do que em qualquer outra



época da humanidade, é possível dizer que barreiras ocasionadas pela tecnologia,

está dificultando as relações humanas.

Na contramão disso, a Economia Colaborativa e o consumo baseado em

sua metodologia, promovem, segundo Dias (2016, p.125), uma reaproximação das

pessoas. Isso incentiva a criação de novos vínculos sociais e afetivos, trazendo de

volta aos dias atuais a pessoalidade de muitas situações e relacionamentos

antecessores à Globalização e tecnologia.

Presente como ambiente da sociedade de consumo e sua filosofia sendo o

modus operante de organizações multimilionárias de sucesso no mundo, a

Economia Colaborativa é o resultado de uma mudança de paradigmas e

comportamento que se voltaram para a cultura de compartilhamento. Presente na

sociedade atual, é a precursora de modelos de negócio de sucesso, vistos como

exemplo e o futuro do mercado e do mundo.

4.1. A COLABORATIVIDADE COMO PRODUTO DAS EMPRESAS

MULTIMILIONÁRIAS

A colaboratividade, que tem por objetivo otimizar bens e serviços, tornou-se

possível por meio da tecnologia e da globalização. Modelo real e operante no

mercado, a economia colaborativa é o resultado de mais uma inovação do modelo

econômico capitalista. Prega o compartilhamento de bem e serviços,

principalmente em períodos de ociosidade, que possam gerar ganho.

Sua viabilidade foi comprovada e atestada com o sucesso de grandes

starups do Vale do Silício, que seguem a linha de pensamento da economia

colaborativa e dos ganhos com o compartilhamento, como: Airbnb e Uber.

4.1.1 Airbnb

Não muito diferente das empresas mais revolucionárias da história, a

Airbnb foi idealizada após dois indivíduos completamente comuns, observarem



uma demanda em potencial e nenhuma solução suficientemente boa de acordo

com as próprias opiniões.

Entre outubro e novembro de 2007 foi realizada uma convenção de design

na cidade de São Francisco, Califórnia. Como exceção dentre as cerca de 10 mil

pessoas que pretendiam visitar o evento, Joe Gebbia e Brian Chesky haviam

recém se mudado para um confortável loft no bairro de South of Market. Para

complementar o pagamento do aluguel do imóvel, ambos tiveram em conjunto a

ideia de disponibilizar os ambientes desocupados para possíveis visitantes da

feira, por um preço inferior ao dos hotéis naquele período, Botsman; Rogers

(2011).

Cogitaram a procura de jovens designers formados de aproximadamente 20

anos, contudo acabaram recepcionando três pessoas de diferentes perfis e

distantes até mesmo do que tinham imaginado. Isso quebrou paradigmas para os

dois e por fim, tiveram a ideia de criar um site para aluguéis de casas. Outros sites

como HomeAway.com, vrbo.com, Couchsurfing.com e BedandBreakfest.com

entraram no mercado pelo mesmo motivo, contudo não se sustentaram, Gallagher

(2018). Diferentemente dos outros na Airbnb era possível encontrar diferentes

tipos de imóveis, desde casas de árvore à castelos europeus.

A possibilidade de viver uma experiência única como pernoitar num local

dos sonhos, ou então viajar ao melhor custo benefício caiu nas graças do público

e construiu o sucesso da Airbnb. Com valor de mercado superior aos US$ 30

bilhões de dólares, os balanços da empresa mostraram um lucro de US$ 2,6

bilhões em 2017 e tem como objetivo chegar aos US$ 3,6 bilhões em 2018,

(AIRBNB, 2018).

4.1.2 Uber

Conterrânea da gigante Airbnb, a Uber é uma empresa fundada por Garret

Camp e Travis Kalanick em 2009 e está localizada em São Francisco, Califórnia.

Numa noite fria em Paris, em meio à uma nevasca e com dificuldades de



encontrar um táxi, os criadores da empresa idealizaram um serviço que

disponibilizasse através do celular, um carro com motorista.

A Uber, como o mundo sabe bem, permite a qualquer pessoa solicitar
facilmente um carro, acompanhar seu trajeto por um mapa virtual e viajar
com um motorista cuja confiabilidade é atestada por um sistema de
avaliação de uma a cinco estrelas. (STONE, 2017, p.14).

No começo da empresa, o objetivo era disponibilizar somente carros de

luxo, contudo como esse tipo de automóvel já era disponibilizado por hotéis, seria

necessário um árduo trabalho até convencê-los de utilizar o aplicativo. Os

primeiros motoristas a utilizarem o aplicativo então nada tinham relacionado à

carros de luxo, contudo o serviço começou a ser ofertado e consequentemente

ganhar espaço.

Atualmente avaliada em US$ 76 bilhões a Uber pretender abrir capital no

ano de 2019 e especialistas estimam que seu valor de mercado pode pular

diretamente para US$ 120 bilhões (VALOR, 2018). A proposta do aplicativo foi tão

bem aceita, que variantes do próprio serviço foram criadas além da inclusão de

novos formatos de veículos como por exemplo helicópteros (UBERCOPTER,

2016).

5. CONCLUSÃO

A cada dia, o mundo está mais próximo da decadência do capitalismo

tradicional, fundamentado no consumo desenfreado e na acumulação de bens.

Como cerne do sistema, o consumidor era conduzido pela necessidade de

consumo e consequentemente posse de bens. Não se pode negar que o modelo

econômico foi o responsável direto por uma série de mudanças na história, e

precursor de grandes movimentos como a Globalização. Contudo, os tempos são

outros e readaptações são necessárias.

Passando por metamorfoses, o capitalismo acompanhou as inovações de

cada fase da Revolução Industrial e também a chegada da Tecnológica. Essas



revoluções foram e ainda são possíveis apenas pela existência da globalização, e

esta por sua vez é maior responsável pelo compartilhamento de informações.

O crescimento latente da humanidade e a limitação ao uso das coisas fez

da parte da sociedade, já saturada com a escassez de bens e serviços, uma

oportunidade perfeita para o desenvolvimento de um novo modelo econômico: a

economia colaborativa.

Ainda muito mal explorado, o termo se refere à uma economia em que o

compartilhamento e colaboratividade são os responsáveis pela geração de lucro

dos indivíduos. O lucro continua sendo a mais importante meta a ser atingida,

contudo o que significa lucro muda um pouco de figura. Muito mais próxima de

uma metodologia ganha-ganha, a economia colaborativa permite que todos os

envolvidos conquistem o que querem, não como bens físicos e limitantes, mas

como serviços e facilitadores.

O colaboratividade, pilar da economia colaborativa, permite que as pessoas

percebam os enormes benefícios do acesso a produtos e serviços sem a

necessidade da posse, e ainda voltem a ser cidadãos ativos em comunidade, se

relacionando novamente, Botsman; Rogers (2011).

Fundamentada em uma ressignificação da necessidade, do consumo e da

posse, o modelo não é apenas teórico, mas já utilizado no mercado e bem aceito

pelos consumidores. “Todos os dias as pessoas estão usando o consumo

colaborativo [...] redefinido por meio da tecnologia e de comunidades entre pares”

(BOTSMAN; ROGERS, 2011, p.14).

Ferramentas do cotidiano como o Uber e a Airbnb são resultado da

colaboratividade e incentivam o desenvolvimento da economia colaborativa.

Multimilionárias e sinônimos de sucesso, na representatividade e também nas

cifras, ambas as organizações estão entre as maiores do mundo e são as mais

importantes de seus respectivos nichos.

Sem o desenvolvimento de um estudo e análise de uma pesquisa de

mercado, mas baseado em profundas pesquisas teóricas, é possível concluir a

viabilidade mercadológica e sustentabilidade do modelo de economia colaborativa.



Através dele uma organização consegue estabelecer-se e fazer sucesso,

gerando lucro real e grande ganho social para a comunidade que afeta. Resultado

do capitalismo, mas como uma nova versão e baseada na ressignificação dos

mesmos ideais já empregados, a economia colaborativa faz parte do futuro, como

modelo viável e sustentável a longo prazo para o mercado.
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