
● Crowd Economy. Modelo econômico
em que grande número de pessoas, conec-
tadas pela internet, atua de forma colabo-
rativa. Juntas, desenvolvem projetos, com-
partilham conhecimento e financiam no-
vas ideias, sem deixar de ganhar dinheiro.

● Crowdfunding. Financiamento colabo-
rativo. Nele, as pessoas se mobilizam pela
internet para custear projetos, sem depen-
der do auxílio de empresas, organizações
ou governos. A cultura é sua maior área
de atuação, produzindo desde livros de

história em quadrinhos ao filme que ga-
nhou o último Oscar.

● Crowdsourcing. Designa o comparti-
lhamento de ideias feito entre pessoas
unidas por um interesse comum, sem in-

terferência de empresas ou organizações.
Quando existe interferência, ou seja, uma
empresa pede ajuda dos consumidores
para desenvolver ou aprimorar produtos,
o nome dado é open innovation.
O Fiat Mio, por exemplo, foi feito a partir
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de trabalhos de open innovation. Se crowdsour-
cing ou open innovation envolverem interação en-
tre as pessoas – e não só compartilhamento de
ideias – o termo mais utilizado é co-creation.

● Crowdequity. Permite que micro e pequenas

empresas vendam ações pela internet para qual-
quer investidor. É uma alternativa aos meios clássi-
cos de os empresários se capitalizarem, como o
empréstimo bancário e a abertura de ações em
Bolsa de Valores. É possível se tornar sócio com
apenas R$ 100.

● Setor 2.5. Empresas com fins lucrativos que
ganham a partir de atividades que produzam im-
pacto ambiental e/ou social. Esses negócios inte-
gram um novo setor da economia mundial. O nome
“2.5” é usado por estar entre a iniciativa privada
(2.0) e as ONGs (3.0).

● Bitcoin. Criada em 2009, a moeda virtual é usa-
da em transações pela internet. Não tem lastro e
não é emitida por nenhum governo, mas é cada
vez mais aceita no mundo real. Ela já pode ser usa-
da para pagar o chope em um bar da Vila Madale-
na ou a diária em uma pousada de Maresias.

CARSHARING
ATRAI GRANDES
MONTADORAS

“ Talvez o Brasil tenha
uma posição privilegiada
em relação a outros
países, em função
da forte presença nas
redes digitais.”
Dora Kaufman, economista da
Universidade de São Paulo (USP)

Para tentar se firmar como empresas de mobilida-
de, 13 montadoras (entre elas BMW, Mercedes-
Benz, Citroën e Ford) decidiram investir em ne-
gócios que vão além de vender carros. Ao lançar
plataformas de compartilhamento de veículos,
elas pretendem oferecer não apenas um meio de
transporte particular. O modelo não é recente,
mas foi em 2010 que o setor começou a desenvol-
ver o conceito com mais força para combinar
compartilhamento e lucro e atrair uma nova gera-
ção de consumidores.

O modelo de carsharing permite que várias pes-
soas usem o mesmo veículo por períodos de tem-
po alternados. O aluguel é cobrado por hora e
inclui custos de combustível, manutenção e segu-
ro. O condutor faz o cadastro e ganha um cartão,
usado para desbloquear o veículo após a pré-re-
serva feita online ou pelo smartphone. E os auto-
móveis ficam em vários pontos de uma cidade.

Hoje, mais de 2,5 milhões de pessoas já utilizam

o sistema no mundo. Em 2016, esse número deve
aumentar para 4,4 milhões de usuários, segundo
levantamento da consultoria americana Frost &
Sullivan. Daqui a três anos, a previsão é que esse
mercado movimente, no mínimo, US$ 3,3 bilhões
no mundo. “O modelo introduz um mercado po-
tencial para essas montadoras”, diz a pesquisado-
ra sênior da Frost & Sullivan Ratika Garg.

A Alemanha é o maior país do mundo em car-
sharing, com mais de 462 mil usuários. O compar-
tilhamento atende à demanda esporádica da po-
pulação, uma vez que o sistema público de trans-
porte é bastante usado. O programa da BMW,
DriveNow, criado em 2011, tem 1.570 carros espa-
lhados por Munique, Berlim, Düsseldorf e Colô-
nia, além de São Francisco (EUA). Até 2020, a
companhia quer ter um milhão de usuários.

No Brasil, a iniciativa está em expansão por
meio de parceria com uma empresa especializa-
da em carsharing. A rede Zazcar, fundada há três
anos, opera 45 pontos em São Paulo, onde 65 veí-
culos são revezados por mais de três mil usuários.
“Já identificamos outras 11 cidades que comporta-
riam o compartilhamento de carros e queremos
atuar em todas”, afirma o CEO da Zazcar, Felipe
Barroso. A administradora Liz Onishi, 32 anos,
utiliza o serviço no Brasil há três anos e economi-
za até R$ 800 por mês. (E.M., I.T., L.M. e T. M.)

Edgar Maciel, Idiana Tomazelli,
Laura Maia e Thiago Moreno

Omeio digital e, sobretudo, a internet têm
estimulado releituras de conceitos consi-
derados pilares da economia. Modelos

de negócios consagrados no século passado são
cada vez mais adaptados a um cenário em que
novas fórmulas de lucro, competição e posse con-
vivem com compartilhamento e colaboração. “Is-
so está constituindo outra economia e talvez até
uma nova era”, afirma o economista William
Brian Arthur, do Instituto para o Novo Pensa-
mento Econômico (INET, na sigla em inglês),
fundação norte-americana de pesquisa.

A cultura de compartilhar provavelmente não
seria possível sem as facilidades oferecidas pela
rede. É por meio da ferramenta que esse movi-
mento da economia está se desenvolvendo e colo-
cando em xeque, por exemplo, a forma tradicio-
nal de obter lucro. Hoje, uma companhia pode
ganhar de outras maneiras, além da venda. O em-
presário pode transformar o aluguel e a troca em
negócios rentáveis ou lançar um projeto na inter-
net que será financiado por doações.

Em uma relação colaborativa, é possível fatu-
rar mesmo que produtos e serviços sejam gratui-
tos para o consumidor final. O financiamento (e
o lucro), nesse caso, é provido por outras fontes.
“É provável que haja muitas inovações sociais
para trocar serviços gratuitamente, assim como
inovações conexas que vão garantir dinheiro pa-
ra mantê-las”, aposta a economista Carlota Pé-
rez, da London School of Economics.

O consumo também deixou de ser representa-
do apenas pela compra, e o conceito de posse está
sendo questionado. Poupar, trocar e tomar em-
prestado se apresentam como outras possibilida-
des, muito estimuladas por meio da rede. Algu-
mas pessoas deixam de pagar para ter e passam a
desembolsar dinheiro para acessar um serviço
ou utilizar alguma ferramenta só pelo tempo ne-
cessário, como no uso compartilhado de carros.

A dinâmica é a base da sharing economy, ou
economia do compartilhamento, em que a cola-
boração ganha mais espaço do que a simples aqui-
sição de um bem. “Mais pessoas se beneficiam e
têm acesso às coisas de que necessitam, em vez
de haver uma discriminação por quanto você ga-
nha e o que você tem”, explica a consultora aus-
traliana Lauren Anderson, referência no tema.

O modelo já foi adotado por diversos setores e
movimenta, no mínimo, US$ 100 bilhões de dóla-
res (0,14% do Produto Interno Bruto mundial em
2012), segundo a consultora Rachel Botsman,
uma das autoras do livro O que é meu é seu. A
estimativa não é exata, segundo ela, porque é difí-
cil reunir dados precisos de alguns mercados.

Mas o compartilhamento só é viável porque há
uma multidão de colaboradores que interage e se
encarrega dessa releitura. O crowd (multidão,
em inglês) se impôs, apesar dos limites econômi-
cos e financeiros fixados por grandes compa-
nhias, e se tornou mais ativo. Boa parte dessa
multidão é jovem. “A nova geração está chocan-
do todos os processos de negócios”, afirma Gil
Giardelli, professor do Centro de Inovação e Cria-
tividade da Escola Superior de Propaganda e Mar-
keting (ESPM).

A velocidade com que os países se adaptam a
essas mudanças é variável. As economias em de-
senvolvimento, apesar de enfrentarem mais obs-
táculos para colocar inovações em prática, têm
grande potencial para desenvolver essas iniciati-
vas. A economista Dora Kaufman, do Centro de
Pesquisa em Redes Digitais da Universidade de
São Paulo (USP), vê necessidade de reinventar
os modelos de empresa, concorrência e consu-
mo, pois os atuais não respondem aos novos desa-
fios. “Talvez o Brasil tenha uma posição privile-
giada em relação a outros países, em função da
forte presença nas redes digitais.”

Por outro lado, a dificuldade em mexer na es-
trutura corporativa tradicional do Brasil impede
que o poder da tecnologia seja exercido a pleno

vapor. Giardelli entende que o País está atrasado
e falta desenvolver um espírito empreendedor e
inovador para transformar criatividade em inova-
ção. “Estamos engatinhando nesse processo. É
preciso que o usuário veja a internet como um
meio para ter novas ideias e executá-las”, diz.

Mesmo assim, os brasileiros já assistem ao nas-
cimento de algumas iniciativas. Uma delas é a
mobilização coletiva para financiar o mapeamen-
to do genoma do mexilhão dourado, liderado pe-
lo Laboratório de Biologia Molecular Ambiental
do Instituto de Biofísica, da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ). O projeto arreca-
dou mais de R$ 40 mil entre abril e junho deste
ano pelo site de financiamento coletivo Catarse.

Apesar de considerar que o Brasil não tem tradi-
ção de doação financeira, o professor Mauro Re-
belo afirma que o laboratório pretende financiar
pelo menos dez projetos, pela plataforma, no pra-
zo de um ano. “Esse foi o primeiro, mas agora
seremos curadores de um canal de biotecnologia
no Catarse e lançaremos outros projetos.”

Negócios. Além do lucro, a competitividade é
outro conceito afetado pela influência da inter-
net nos negócios. A convivência com diversas
possibilidades de consumo interfere na maneira
como as empresas mapeiam a concorrência.
Grandes companhias podem ter de competir,
por exemplo, com startups (pequena empresa
em período inicial) de um país do outro lado do
mundo, em vez de se preocuparem apenas com o
mercado local.

A produção e a prestação de serviços também
são influenciadas pelo fluxo de informação digi-
tal, cada vez mais necessário para quem quer con-
tinuar no mercado. Na rede, o conhecimento po-
de funcionar como uma moeda de troca. Por isso,
o compartilhamento de ideias já é visto por em-
presas como uma chance de aumentar a eficiên-
cia. Na criação colaborativa (ou crowdsourcing),
cérebros de vários países trabalham juntos para
solucionar problemas e desenvolver projetos.

A plataforma InnoCentive é uma das que per-
mitem a interação entre colaboradores e empre-
sas. A Agência Espacial Norte-Americana (Na-
sa), por exemplo, já lançou nove desafios na plata-
forma desde 2009. Um deles pedia o desenvolvi-
mento de uma máquina de lavar para ser usada
no espaço e obteve 598 propostas. O mais recen-
te quer descobrir um método não invasivo para
medir a pressão intracraniana e a melhor ideia
receberá US$ 15 mil.

A mobilização coletiva também pode servir pa-
ra custear desde pequenos projetos até grandes
shows. No crowdfunding (financiamento coleti-
vo), o indivíduo lança uma alternativa aos mode-
los tradicionais de concessão de crédito e ao fi-
nanciamento oficial, doando o quanto julgar que
deve para que a iniciativa se realize. Graças à in-
ternet, ideias que antes não seriam financiadas
por instituições hoje contam com o apoio (e o
dinheiro) dessa multidão.

As mudanças são tão dinâmicas que até os eco-
nomistas estão perdidos com a novidade, acredi-
ta a especialista Carlota Pérez. COLABORARAM

ALANA MARTINS E LEONARDO COSTA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 jul 2013, Economia Colaborativa., p. H2 e 3.




