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Resumo  

 

A economia compartilhada ou colaborativa surgiu recentemente como alternativa para 

satisfazer necessidades diversas, através de um novo padrão de consumo caracterizado por 

usufruir de um bem, em detrimento da sua posse. Por se tratar de um tema novo, ancorado ao 

desenvolvimento tecnológico e a sustentabilidade, a pouca delimitação teórica existente e a 

falta de regulamentação fizeram com que muitas empresas passassem a mascarar-se sob o ideal 

de compartilhamento e adotar práticas que distorcem o seu conceito. Tendo isso em 

consideração, o objetivo desse artigo é apresentar os elementos acerca dessa nova forma de 

organização e consumo, e as alterações provocadas no funcionamento da economia tradicional. 

Foi adotado o método dialético de abordagem para possibilitar uma melhor compreensão acerca 

das mudanças a nível sistêmico, estudo bibliográfico a partir de Rachel Botsman & Roo Rogers 

(2011), Jeremiah Owyang (2013), e levantamento de dados para mensuração das práticas 

mercadológicas que envolvem o compartilhamento. Como resultado foi observar que embora 

traga benefícios para a sociedade, como redução do desperdício, a eficiência produtiva, e por 

consequência a sustentabilidade, ainda há um longo caminho a percorrer no que tange a 

legislação, para acompanhar as mudanças nas relações econômicas presente no mercado atual.  
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INTRODUÇÃO 

 

Considerando a capacidade de regeneração do nosso planeta, e as necessidades infinitas 

e ilimitadas do homem, atribuídas sob o ponto de vista da economia tradicional, torna-se cada 

vez mais necessário buscar formas sustentáveis de nos organizar em sociedade, não apenas para 
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a redução do consumo, que leva a exploração desenfreada desses recursos, mas também o modo 

como produzimos, distribuímos e descartamos. Uma preocupação crescente acerca da 

responsabilidade ambiental e social traz à tona questionamentos sobre como nos 

desenvolvemos enquanto seres humanos e o quanto estamos ligados ao consumo exagerado, 

consequências do sistema econômico contemporâneo. 

Diante desses questionamentos, a economia colaborativa e o consumo compartilhado 

surgem como uma resposta alternativa, ganhando força na busca pelo desenvolvimento 

sustentável. É a economia colaborativa que visa à otimização dos bens já produzidos, para que 

mais pessoas possam desfrutar de seu uso sem que seja necessária a aquisição de novos 

produtos. Comparada com a economia tradicional exclusiva, individual e competitiva, essa 

nova forma de organização vem mudando o jeito como usamos carros, apartamentos, 

equipamentos, tempo, habilidades, etc. (BARDHI; ECKHARDT, 2012). 

A característica de priorização do uso do produto ou serviço, ao invés da propriedade, é 

o aspecto mais interessante desse modelo de organização, pois vai de encontro à lógica de 

acumulação do capitalismo (CEROY, 2015). Todavia o mesmo tende a adaptar-se as mudanças 

como estratégia para continuar competindo no mercado, em muitos casos absorvendo modelos 

de negócios, que passam a estar mascarados sob o ideal do “compartilhamento”.  

São várias as iniciativas e práticas que podem servir de exemplo, como eBay, comércio 

eletrônico para compra e venda de produtos novos e usados, que se destacou como pioneira no 

serviço e é atualmente o maior “shopping da internet” ; ZipCar, empresa de compartilhamento 

de carros; Freecycle, rede de trocas de bens e serviços a nível local; iniciativas de Crowndfound 

e espaços de Cowork, que são o financiamento coletivo de projetos e espaços compartilhados 

de trabalho, espalhados por todo o  mundo. 

 Tendo em vista ser fundamental entender os seus impactos, o trabalho propõe o estudo 

da economia colaborativa partindo do seguinte problema: o que é a economia colaborativa e 

quais são os seus benefícios, na era da globalização e do avanço tecnológico no Brasil e no 

mundo, e em que medida as suas modificações vem alterando a dinâmica econômica tradicional 

e capitalista? Assim, o objetivo do estudo é contextualizar o seu surgimento, identificando as 

teorias por trás do ideal de compartilhamento, e trazer exemplos de negócios que vem 

prosperando através do consumo colaborativo, bem como as críticas e os desafios que enfrenta 

para consolidar-se, confrontando pontos de vistas distintos a fim de verificar as alterações 

causadas ao sistema econômico contemporâneo.  

O trabalho se justifica por representar para a ciência uma compreensão acerca desse 

novo “modelo”, baseado no partilhar, apreendendo os caminhos do consumo compartilhado 

atrelado aos impactos das novas tecnologias, as possibilidades no nível de inovação, e o 

fortalecimento do desenvolvimento sustentável. Ressaltando sua relevância, uma vez que 

tratará de um tema recente e carente de literatura no meio acadêmico. 

Para elaboração da pesquisa, utilizou-se o método de abordagem dialético, pois nos 

possibilita uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade e da passagem de um sistema 

econômico para o outro, analisando os fatos sociais de maneira interligada, levando em 

consideração elementos de ordem social, econômica, jurídica, cultural e política (GIL 2002). 

Como método de procedimento, foi empregada pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, 
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colhendo informações em revistas e sites; e levantamento de dados acerca da movimentação 

dos serviços da economia compartilhada junto a plataformas que se dedicam a mensura-la. 

Como resultado foi possível observar que a Economia Colaborativa possui dois lados: 

um que vai de encontro a lógica de acumulação e hiperconsumismo do capitalismo, e outro que 

é absorvido pelo mesmo e abre brechas para a precarização das relações de trabalho, fazendo-

se necessário a identificação das suas premissas para melhor compreensão acerca dessa relação 

de dualidade.  

  Assim sendo, a estrutura desse artigo divide-se em mais 3 sessões: (1) apresenta os 

pressupostos teóricos da economia colaborativa e seus exemplos; (2) refere-se à diferenciação 

entre a economia colaborativa e a economia tradicional; (3) por conseguinte, traz um balanço 

com as considerações finais acerca do tema, seguido pelo referencial teórico utilizado.  
 

1. A ECONOMIA COLABORATIVA  
 

A economia colaborativa ou compartilhada é um modelo e sistema econômico baseado 

na colaboração entre as pessoas, podendo ou não, haver uma troca monetária. Segundo a 

pesquisadora Camila Haddad “é uma economia construída sobre redes de pessoas e 

comunidades, em oposição às instituições centralizadas” (DESCOLA, 2018). Ainda segundo a 

autora, só é colaborativo aquilo que é construído, distribuído e gerido por uma comunidade de 

pessoas. Por se tratar de um tema novo, e em expansão, vem ganhando espaço para debate 

acerca do consumo compartilhado, sustentabilidade, tecnologia, e estilos de vida.  

     Nessa perspectiva, a economia colaborativa tem sido um dos meios alternativos onde 

o desenvolvimento é voltado para o bem-estar comum, não havendo a escassez de caminhos. 

Construída sobre redes distribuídas de pessoas e comunidades, em oposição à economia 

tradicional e valendo-se da abundância, propõe mudar o paradigma da posse do bem (produto) 

por um modelo de consumo baseado no usufruir (serviço). No mercado colaborativo, os agentes 

econômicos têm um papel de conectores. Eles criam ferramentas, serviços, para conectar as 

pessoas e garantir o fluxo de recursos abundantes daqueles que tem para aqueles que precisam. 

(DESCOLA, 2018). Para que se tenha uma ideia, a consultoria internacional 

PricewaterhouseCoopers, mais conhecida como PwC, estima que o setor movimentou 15 

bilhões de dólares em 2015, e a projeção é de que movimentará US$ 335 bilhões em 2025 (apud 

MACHADO, 2017). 

Botsman e Roo Rogers (2011) definem o modelo como um sistema econômico de redes 

e mercados descentralizados que combina necessidades e posses, ignorando os intermediários 

tradicionais. Uma prática que viabiliza o acesso a bens e serviços, sem que seja necessário ter 

a posse do produto. Permutas, banco de horas, sistemas de comércio locais, trocas, empréstimo 

social, moedas entre pares, troca de ferramentas, compartilhamento de terra, permuta de roupas, 

compartilhamento de brinquedos, espaços de trabalho compartilhados, coabitação, trabalho em 

conjunto, compartilhamento de transporte, financiamento coletivo, são exemplos de consumo 

compartilhado. Segundo os autores, a economia colaborativa comtempla 3 tipos de sistemas de 

consumo compartilhado: 
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1.1 sistema de serviços de produtos (SSP)  

Em um SSP, um serviço permite que vários produtos de propriedade de uma empresa 

sejam compartilhados (carros, energia solar, lavanderia automática, filmes, objetos e 

acessórios) ou que produtos de propriedade privada sejam compartilhados entre pares, podendo 

aumentar o tempo de vida útil de um produto maximizando sua utilidade.  

Alguns dos melhores exemplos para demonstrar o funcionamento de um sistema de 

serviço de produto são os casos da Netflix e  Spotify, ambas empresas trabalham com a gestão 

de direitos digitais, ou a gestão digital de restrições, que seria a difusão por cópia de conteúdos 

digitais, ao mesmo tempo em que se assegura e administra os direitos autorais e marcas 

registradas dos proprietários, além de serviços próprios. 

O Spotify é uma plataforma de streaming de música, podcast e vídeo, lançado em 2008, 

que atualmente é o serviço de streaming mais popular e usado do mundo, fornecendo 

conteúdo de gravadoras e empresas de mídia. Fornece acesso a mais de 30 milhões de músicas, 

em abril de 2019, contava mais de 217 milhões de usuários ativos, incluindo 100 milhões de  

assinantes pagantes. A plataforma paga royalties baseado no número de audições de um artista 

como proporção total de músicas ouvidas no serviço, ao contrário de vendas físicas 

ou download, que pagam aos artistas um preço fixo por música ou álbum vendido. Eles 

distribuem aproximadamente 70% da receita total para os titulares de direitos, que então pagam 

os artistas com base em seus acordos individuais (ORLOWSK, A. 2009)  

A Netflix, por sua vez é uma provedora global de filmes e séries de televisão 

via streaming que atualmente possui mais de 100 milhões de assinantes. Além da distribuição 

de filmes e séries do mercado audiovisual, investe em produções e aquisições de conteúdos 

originais. No Brasil, podemos citar a Samba, Mobilicidade, Yellow, mobike, Serttel e uma 

dezena de outras startups espalhadas pela cidade de São Paulo (SASSATELLI, ISHIKAWA, 

2018) que trabalham com o compartilhamento de bicicletas e patinetes elétricos, ainda a Zazcar 

com o compartilhamento de carros, a BoBAGS, com bolsas, dentre outros exemplos conforme 

quadro a seguir: 

 

Quadro 1 - Sistema de serviços de Produtos (SSP): exemplos no Brasil 

Descrição Exemplos 

 

 

 

 

 

 

 

O sistema de serviços e de produtos (i) 

prioriza o acesso em vez da posse, 

permitindo a utilização de um produto 

Samba, Mobilicidade, Yellow, mobike, Serttel - 

startups espalhadas pela cidade de São Paulo, que 

trabalham com o compartilhamento de bicicletas e 

patinetes elétricos (Revista Auto Esporte,2018) 

House of Bubbles – Guarda-roupa colaborativo 

que opera por meio de um sistema de assinaturas. 

Os planos variam de acordo com o número de 

roupas utilizadas simultaneamente (site oficial 

House of All, 2017). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Streaming
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Podcasting
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Streaming
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gravadora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Royalties
https://pt.wikipedia.org/wiki/Streaming
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sem a necessidade de adquiri-lo. Um de 

seus formatos mais comuns é o aluguel 

(BOTSMAN; ROGERS, 2011). 

Bike Rio – Iniciativa sustentável da Prefeitura do 

Rio de Janeiro em parceria com o banco Itaú, que 

permite o compartilhamento de bicicletas - 

disponíveis em estações ao redor da cidade (site 

oficial Bike Rio, 2017). 

Blablacar - Maior comunidade de caronas de 

longa distância do mundo. A plataforma conecta 

motoristas e passageiros dispostos a viajar entre 

cidades e compartilhar o custo da viagem (site 

oficial Blablacar, 2017). 
Fonte: FERRAZ, C.S, 2018 

 

1.2 Mercados de redistribuição:  

Os Mercados de redistribuição permitem que mercadorias usadas ou de outro 

proprietário sejam redistribuídas, em alguns casos, o mercado baseia-se completamente em 

trocas livres, outros as mercadorias são vendidas em troca de pontos, ou mercados que são uma 

mistura disso. Dos três sistemas de consumo compartilhado, talvez esse seja o de maior impacto 

para a sustentabilidade, pois ele gera a maximização da utilidade de um produto ao permitir a 

circulação dos bens ampliando sua longevidade e diminuindo a necessidade de aquisição de 

novos produtos ou de desperdícios.  

Podemos citar como exemplos de mercado redistributivos o Ebay, que atualmente é o 

maior site do mundo para compra e venda de bens, e que possivelmente foi a pioneira nesse 

tipo de negócio, possuindo mais de 181 milhões de membros registrados em 2005, oferecendo 

uma plataforma global de negociações onde qualquer um pode negociar o que quiser, e passou 

a gerar 21 bilhões de dólares em mercadorias transacionais (GREGO, M, 2014) E no Brasil, o 

Enjoei, que conta com 7,5 milhões de usuários cadastrados com foco principalmente no setor 

de vestuário, a Trocandolivros, Xcambo, Cubocard, Descola aí, Dois Camelos e BoxKids, que 

são empresas de trocas de livros, produtos, trocas por facebook e brinquedos. 

 

 

Quadro 2 – Mercados de Redistribuição – Exemplos no Brasil 

Descrição Exemplos 

 

 

 

Enjoei – Plataforma on-line em que é possível 

comprar e vender roupas, acessórios e calçados 

usados (Exame, 2016). 
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O mercado de redistribuição (ii) atua por 

meio da troca, doação, compra e venda 

de produtos usados. Nessa dinâmica, há 

a transferência de propriedade, 

referindo-se à copropriedade (BELK, 

2007; BOTSMAN; ROGERS, 2011). 

 

Estante Virtual – Plataforma online em que é 

possível comprar e vender livros usados (Exame, 

2016). 

Uzlet – Plataforma especializada na compra e 

venda de aparelhos celulares usados (Exame, 

2016). 

Ficou Pequeno – Plataforma especializada na 

compra e venda de roupas de bebês e crianças 

(Exame, 2016). 

Fonte: FERRAZ, C.S, 2018 

 

1.3 Estilos de vida colaborativos:  

Não apenas bens tangíveis podem ser compartilhados, pessoas com interesses semelhantes 

estão se reunindo para compartilhar e trocar ativos menos tangíveis, como tempo, espaço, 

habilidades e dinheiro, onde a motivação poderá variar da economia de dinheiro ao ato de 

ganhar dinheiro, da conveniência a conhecer amigos, de economizar espaço a economizar 

tempo, onde a sustentabilidade acaba sendo uma consequência. São exemplos de estilo de vida 

os espaços de coworking, empréstimos sociais entre pares, criação de moedas socias, caronas, 

escambo, compartilhamento de jardins, espaços para armazenagem e estacionamento, 

compartilhamento de talentos, e o mais significativo dos exemplos, o croundfunding, que é o 

financiamento coletivo de projetos. O Catarse foi a primeira plataforma de crowdfunding do 

Brasil, fazendo parte da economia colaborativa do país. Em 2014 chegou a movimentar mais 

de R$ 8,5 milhões para a realização de mais de 570 projetos “Atualmente, as plataformas de 

financiamento coletivo são consideradas uma alternativa econômica para impulsionar a criação 

de novas empresas no Brasil”. (RODRIGUES, M. 2013) 

 
Quadro 3 – Estilos de vida colaborativo – exemplos no Brasil 

Descrição Exemplos 

 

 

 

Bliive – Plataforma de crowdlearning e rede 

colaborativa de troca de tempo (site oficial Bliive, 

2018) 
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O estilo de vida colaborativo (iii) 

consiste no compartilhamento ou troca 

de bens intangíveis como, tempo, 

espaço e habilidades (BOTSMAN; 

ROGERS, 2011) 

Cinese.me– Plataforma de crowdlearning para 

promover encontros entre pessoas que desejam 

dividir conhecimentos, sonhos, habilidades e 

experiências em qualquer lugar (site oficial 

Cinese, 2018). 

Catarse – Primeira plataforma de financiamento 

de projetos criativos no Brasil (site oficial Catarse, 

2018) 

Couchsurfing – Comunidade on-line de viajantes, 

que conecta pessoas que buscam hospedagem com 

anfitriões. O principal objetivo é a troca cultural 

(site oficial Couchsurfing BR, 2018) 

Fonte: FERRAZ, C.S, 2018 

 

1.4 Fatores de mercado que impulsionam a economia colaborativa  

Em continuidade a sua pesquisa, Owyang (2013) analisou três fatores de mercado que 

impulsionam a economia colaborativa, sendo eles condutores socias, econômicos e 

tecnológicos. As três categorias distintas abarcam ainda 14 condutores, demonstrando que este 

é um amplo movimento que afeta vários aspectos da sociedade e, portanto, dos negócios: 
 

Quadro 4 – Condutores sociais que impulsionam na economia colaborativa. 

Categorias Definição Condutores 

Condutores Socias O desejo de um estilo de 

vida independente, a 

preocupação com o meio 

ambiente, a sustentabilidade 

e a desilusão com uma 

cultura consumista. 

Densidade populacional 

Mentalidade sustentável 

Estilo de vida 

Altruísmo 

Independência 

Condutores Econômicos O desejo de maximizar a 

utilização e o consumo, 

desenvolver novas fontes de 

renda. 

Aumento da população 

Recursos limitados 

Disparidades econômicas 

Financiamento 

Condutores Tecnológicos Sistemas e plataformas para 

abordar transações de novos 

métodos de troca. 

Tecnologias como 

dispositivos móveis, redes 

socias e sistemas de 

pagamento. 
Fonte: Adaptado a partir de ORSI (2017) e OWYANG (2013). 
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2. ALTERAÇÕES NA DINÂMICA DA ECONOMIA TRADICIONAL  

2.1 Economia tradicional x Economia Colaborativa 

Do ponto de vista científico, o principal e hegemônico conceito para a economia, é o 

estudo dos fenômenos pelos quais os homens procuram satisfazer às suas necessidades com 

base em bens escassos e finitos, para produção, consumo e distribuição, cujo objetivo último é 

gerar o bem estar social. Em “Um ensaio sobre a natureza e a importância da ciência 

econômica”, Lionel Robbins sintetiza o conceito de economia como "a ciência que estuda o 

comportamento humano como um relacionamento entre objetivos e meios escassos, que podem 

ter usos variados” (apud, SECON, 2015). Dentro desses e outros conceitos, ela perpassa uma 

série de premissas em que baseia sua construção, como a escassez de recursos, o 

desenvolvimento econômico, a competitividade no livre mercado, e o comportamento dos 

indivíduos.  

A primeira dessas premissas refere-se à escassez de recursos, e postula que a sociedade 

tem meios de produção e recursos finitos, ou insuficientes, para atender os desejos e satisfazer 

as necessidades humanas; A segunda premissa é a o desenvolvimento como acesso a renda e 

recursos, processo pelo qual a renda real de um país aumenta ao longo do tempo, e por meio 

desse aumento se dá a melhoria em questões qualitativas do bem estar social, como saúde, 

emprego, educação, etc. Esse aumento da capacidade produtiva é medido através de variáveis 

como produto interno bruto, produto nacional bruto, acompanhado de variáveis de indicadores 

socioeconômicos como o índice de desenvolvimento humano, o indicie de pobreza humana, 

dentre outros, sob a ótica da economia tradicional.  

Terceiro, a competição no livre mercado. Uma vez que o desenvolvimento está atrelado 

à renda, para ter acesso a essa, é necessário o aumento da capacidade de produzir, quanto maior 

a produção, maior será a renda e melhores serão os índices de distribuição dessa para a 

população, teoricamente. Quanto maior o acesso à renda, maior é a capacidade de consumir 

bens e serviços para proporcionar o bem-estar. Logo, o crescimento passa a ser guiado pelo 

consumo. E uma vez que os recursos são escassos, em outras palavras, não há para todos, o 

único meio de ter acesso a esses recursos é competir por eles no mercado. 

Por último, observa o comportamento humano e pressupõe que somos indivíduos 

racionais, perfeitamente informados, centrados em si próprios, que buscam pela riqueza, e que 

são motivados por interesse. “[A ECONOMIA] Preocupa-se unicamente com o homem como 

um ser que deseja possuir riqueza, e que é capaz de ajuizar da eficácia comparativa dos meios 

para obter esse fim” (MILL, 1836). Dessa maneira, concebe a premissa do homem econômico; 

individual, racional, motivado por interesses e incentivos.  

Uma vez que os recursos são finitos e escassos, e o objetivo da economia é a alocação 

ótima dos mesmos para satisfazer as necessidades humanas e promover o bem-estar social, 

porque tal objetivo é almejado através do crescimento constante, contínuo e eterno? Se há 

escassez desses recursos, porque a economia tem respondido essa questão através da produção 

e do consumo desenfreado?  
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Para Charles Einsenstein, em Sacred Economics, toda dimensão da escassez do nosso 

planeta está acompanhada de um excesso obsceno, “fome e obesidade; seca e enchentes; 

racionamento de energia e desperdício; dívidas enormes e excesso de fortunas bancárias; casas 

cada vez maiores e espaços públicos cada vez menores.” Percebemos então, que o que há por 

traz desse paradoxo, é artificialidade da escassez. Há escassez de alimento ou a produção de 

alimentos não chega para todos? Há escassez de moradias ou as pessoas não tem acesso a essas 

moradias? Há escassez de renda ou as pessoas não tem meios de acessa-la?  

Apresentadas as premissas da economia tradicional, e os postos-chaves que alicerçam o 

seu desenvolvimento teórico, nascem os princípios da economia colaborativa, com intuito de 

questionar a forma como nos organizamos em sociedade e como o modo de produzir, consumir, 

relacionar-se economicamente dentro de um sistema e com o ambiente em que vivemos, tem se 

mostrado insustentável, diferenciando-se do conceito tradicional de economia que estamos 

habituados, conforme pode ser observado no quadro a seguir. 

 

Quadro 5 – A economia tradicional x economia colaborativa. 

Economia Tradicional Economia Colaborativa 

Escassez artificial: limitação dos meios em 

relação às possibilidades desejadas. 

Abundância de caminhos: inesgostabilidade 

da capacidade humana de produzir 

inovações. 

Desenvolvimento pela renda: iguala o 

desenvolvimento ao aumento da renda 

agregada, através da qual é possível acessar 

bens e serviços para satisfação das 

necessidades.  

Desenvolvimento como liberdade: 

capacidade e habilidade de perseguir os 

desejos (necessidades), combinados a 

oportunidades de fatores externos.  

Competição no livre mercado: os agentes 

econômicos competem por posições no 

mercado, para acumular riquezas e satisfazer 

suas necessidades.   

Colaboração entre indivíduos: os agentes 

econômicos tem o papel de conectores, 

garantindo o fluxo de recursos daqueles que 

tem para aqueles que precisam.   

Homem econômico: quanto mais 

competitivo, melhor o desempenho 

econômico. Motivações extrínsecas, 

baseadas em recompensa e punição.  

Motivações intrínsecas: autonomia e 

liberdade, competência e aprendizado, 

generosidade e participação.  

Organizações hierárquicas: redes 

centralizadas ou descentralizadas, onde a 

informação é controlada e disseminada por 

um centro.  

Organização em rede: redes distribuídas onde 

o controle e as informações são partilhados, 

não havendo centro ou hierarquia.  

Fonte: Adaptado a partir de Descola (2018) 

 

A economia colaborativa emerge quando questionamos as premissas da economia 

tradicional, rompendo alguns de seus paradigmas, especialmente os que tangem a escassez e a 

competitividade, retornando as relações sociais e recontextualizando questões econômicas.  
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O primeiro ponto em debate é o paradoxo da escassez versus o paradoxo da abundância. 

Não só da perspectiva econômica, mas para a sociedade como um todo, é comum viver a ideia 

da escassez: escassez de vagas de emprego, de alimento, de moradias, de tempo, escassez de 

dinheiro, de vagas nas universidades, escassezes das mais variadas esferas. Em estudo 

publicado em 2016, a FAO (sigla em inglês para Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação) mostrou que a produção mundial de alimentos supre a demanda de 

7,3 bilhões de pessoas que vivem na terra, e ainda assim, uma em cada nove dessas vive em 

realidade de fome. A cidade de São Paulo conta com um déficit de 358 mil moradias e possui 

1.385 imóveis ociosos, de acordo notícia divulgada pelo G1, com base no plano de municipal 

de habitação da cidade, de 2016. A questão proposta é pensar como concebemos a ideia de 

escassez, existem recursos suficientes para uma sociedade autossustentável ou a própria 

sociedade impõe barreiras limitando o acesso ao que poderia ser comum a todos?  

A imposição cada vez maior de obstáculos aos recursos para que eles se tornem escassos, 

de difícil acesso, ou privados, é uma das lógicas da economia tradicional. Todas as vezes que 

uma barreira desse tipo é levantada, cria-se uma separação entre o comum e privado, o 

individual e o coletivo, a posse e a não posse de algo. Essa escassez artificial é conveniente para 

sustentar o funcionamento do sistema capitalista, que prioriza a acumulação individual, a 

concorrência e a dominação. Essa lógica é refutada pela inesgotabilidade do principal insumo 

da economia compartilhada: a capacidade humana de produzir inovações. 

Lala Deheinzelin, pesquisadora de novas economias, sistematizou um conjunto de ideias 

sobre a capacidade humana de produzir inovações, e os chamou de “círculo exponencial da 

abundância”. Para ela, a existência de quatro pilares, de natureza abundante, justifica a riqueza 

de caminhos e refutam por completo a escassez artificial da economia. O primeiro deles é sobre 

os recursos intangíveis: cultura, conhecimento, criatividade e experiências; o segundo sobre as 

novas tecnologias: capazes de potencializar e dar visibilidade aos recursos intangíveis; o 

terceiro são as sociedades em rede; e o quarto, uma visão multidimensional da riqueza - 

ambiental, financeiro, cultural e sócio-político.   

Outro ponto importante é a percepção acerca do que definimos como desenvolvimento. 

O economista indiano Amartya Sen, defende o conceito de desenvolvimento como liberdade, 

segundo ele, “o desenvolvimento é essencialmente um processo de expansão das liberdades 

reais que as pessoas desfrutam’. Essa visão é construída com apoio na convicção que a 

promoção do bem-estar, que afinal é o propósito do desenvolvimento, deve ser orientada por 

respostas que sejam capazes de identificar o valor da vida humana, onde os recursos têm valores 

por si mesmos, como estar livre de doenças, da fome, da morte prematura, ser capaz de agir 

como membro integrante de uma comunidade, e não ser dominado pelas circunstâncias, tendo 

oportunidades para desenvolver suas potencialidades.  

Uma vez feita a diferenciação da construção teórica acerca dos pilares da Economia 

colaborativa, já podemos elucidar o que de fato é, e o que não faz parte do seu modelo de 

organização. Ao longo de sua trajetória aconteceu uma fratura do seu entendimento, e o termo 

vem sendo usado para descrever uma ampla gama de negócios que usam as tecnologias digitais 

para combinar fornecedores de serviços e bens com clientes, contornando intermediários 

tradicionais, mas que, no entanto, distorcem as suas premissas. (CONSUMO 

COLABORATIVO, 2018) 
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2.2 Dificuldade de inserção no sistema 

 

 

Owyang (2013) destaca a importância de explorar todas as facetas dessa tendência disruptiva 

para as corporações, não apenas os pontos positivos, mas também as desvantagens. O quadro a 

seguir mostra apresenta um pequeno resumo do que o autor define como “o lado negro da 

economia compartilhada”: 

 

Quadro 6 – O ladro negro da economia compartilhada 
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  Fonte: Adaptado por ORSI (2017) a partir de OWYANG (2013).  

A economia compartilhada tem crescido de maneira “inadequada”, atuando de forma 

desregulada em áreas que antes estavam protegidas. Seguindo Slee (2017), ao invés de permitir 

uma maior liberdade aos indivíduos, com a ideia de livre entrada e saída desse modelo flexível, 

as grandes companhias de compartilhamento passam a aumentar suas fortunas, graças à 
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diminuição ou remoção de proteções e garantias sociais, expandindo empregos precários, 

arriscados e de baixa remuneração. (ANJOS, R.L; ABÍLIO, L.C; 2019) 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O ideal da economia colaborativa está atrelado ao consumo compartilhado de bens, no 

qual a tecnologia se torna a principal forma de viabilizar as trocas. Algumas empresas utilizam 

a tecnologia para intermediar essas trocas, mas é importante destacar que os negócios 

colaborativos não visam necessariamente o lucro em cima desse intermédio. A onda de 

mudanças nas relações econômicas viabilizou o acesso à muitos bens e serviços que antes só 

eram possíveis através da posse, e da disponibilidade de renda, todavia, o ideal do 

compartilhamento, as motivações por trás dessas mudanças vem sendo absorvidas pelo capital, 

o que corrompe e dificulta a sua pratica dos seus princípios.  

Ao longo dos seus poucos anos de popularização, foi possível notarmos mudanças na 

economia tradicional como o modo como consumimos e o modo como acessamos os bens e, a 

não necessidade de competição em alguns nichos, as vantagens de uma rede descentralizada de 

conhecimentos e de colaboradores, o bem comum resultante da cooperação, as possibilidades 

no nível de inovação. Embora não seja amplamente adotada por todos, possibilitou um start 

para o pensamento sobre o que é o consumo consciente, e como os produtos podem ser 

utilizados de forma a diminuir o impacto ambiental, mesmo que esse não seja o seu objetivo. E 

foi pelo seu lado positivo de minimização dos gastos, atrelado ao discurso de solidariedade, 

independência, e avanço tecnológico, que muitas empresas passaram a dominar os seguimentos 

ditos colaborativos. Dois exemplos disso são as empresas Uber e AirBnB, que despontaram 

como negócios da economia colaborativa, e geraram margens de lucro tão grandes que fizeram 

com que perdessem o seu ideal de economia Peer to Peer (pessoa pra pessoa) e passassem a 

ser um modelo Peer to business (pessoa pra negócio).  

Embora sua concepção apresente ideias disruptivas, ainda é possível observar que a 

grande empresa, em outras palavras, o grande capital absorve esses negócios e continua a 

propagar a expansão da concentração de renda, a desregulamentação generalizada, a diminuição 

de autonomia dos indivíduos, com base principalmente no trabalho mal pago. O expoente da 

economia colaborativa abriu portas para a crescente precarização do trabalho ancorada a 

“modernização” das relações socias. 

Seu principal desafio enquanto sistema econômico e forma de organização, é vencer as 

barreiras impostas pelo capital, como a absorção e deterioração do seu conceito, e 

principalmente o avanço na legislação das questões trabalhistas. Reconhecer o que é, e o que 

não faz parte da Economia colaborativa é o primeiro passo para avançar nessas questões e 

pensar se ela pode ser, de fato, um modelo de organização capaz de ir de encontro às ideias 

capitalistas de acumulação, superprodução e consumo desenfreado. 
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