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As Lógicas da Economia da Colaboração  

Paulo Reis12 
 
Introdução 

A lógica da colaboração vem sendo construída e reforçada nas últimas décadas. A 
globalização e a terceirização, suportadas pelos avanços das tecnologias da 
informação e da comunicação, acabaram por criar um terreno fértil para o 
surgimento de novos arranjos nas dimensões sociais, culturais, tecnológicos, 
comportamentais e, portanto, negociais. 

A estruturação das relações sociais em redes virtuais, criou sistemas de interação e 
articulação efetivas, nunca antes imagináveis. Alterando a velocidade e a agilidade 
entre os agentes produtivos de uma série de indústrias. O indivíduo, organizado e 
articulado em rede, passa exercer um poder potencial capaz de alterar os rumos de 
qualquer organização. 

A lógica economia colaborativa, a partir do exposto, está baseada na força do 
conjunto de movimentos sociais que focam em novas oportunidades e se mobilizam 
por novas preocupações globais, assim, se orientam na revisão das formas de 
produção, na redução do desperdício, na minimização dos impactos 
socioambientais, no incremento da eficácia do uso dos recursos e na luta contra o 
hiperconsumismo. Assim, pode-se destacar que este movimento se estrutura com a 
mobilização de pessoas, suportadas pelas tecnologias da informação e da 
comunicação, e direcionadas por questões globais que afetam – em distintas 
dimensões – a vida de todos. 

Nesse processo a importancia do setor de serviços avança sobre a manufatura, 
gerando uma lógica híbrida, para atender as novas demandas impostas pelas 
mudanças. Assim, o serviço passa a ser visto como uma ponte fundamental na 
criação de valor, geração de conhecimento e inovação. 

Na necessária revisão dos modelos de negócios e perspectivas de geração de valor 
nas empresas, surge a lógica da colaboração e da cocriação – trazendo o indivíduo 
para uma posição central no planejamento estratégico dos negócios. 

Compartilhamento 

Segundo a especialista Rachel Botsman (2015), a economia compartilhada 
contempla 3 possíveis tipos de sistemas:  

1) mercados de redistribuição: ocorre quando um item usado passa de um local 
onde ele não é mais necessário para onde ele é. Baseia-se no princípio do “reduza, 
re-use, recicle, repare e redistribua”;  

2) life styles colaborativos: baseia-se no compartilhamento de recursos, tais como 
dinheiro, habilidades e tempo;  
																																																								
1 Como citar: REIS FILHO, Paulo. As Lógicas da Economia da Colaboração. Artigos Técnicos. 
Laboratório de Cenários da Agência UFRJ de Inovação. Ano.4. Vol.46, 2020. Disponível em: 
http://www.inovacao.ufrj.br/images/vol_46_logica_economia_colaboracao _2020.  
2 O texto foi publicado, originalmente, como Working Paper, no âmbito do Lab3i da ESPM-RJ.	
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3) sistemas de produtos e serviços: ocorre quando o consumidor paga pelo 
benefício do produto e não pelo produto em si. Tem como base o princípio de que 
aquilo que precisamos não é um CD e sim a música que toca nele, o que 
precisamos é um buraco na parede e não uma furadeira, e se aplica a praticamente 
qualquer bem. 

A lógica das redes, característica da economia híbrida, como aponta Anderson 
(2012), extrapola o mundo virtual, invade a produção material e vai além, ainda, das 
inovações tecnológicas, exprimindo, assim, três mudanças essenciais: a criação de 
bens materiais torna-se acessível a indivíduos; as mais promissoras inovações vêm 
de redes sociais; e o poder sobre o que é oferecido aos consumidores está cada vez 
menos nas mãos dos que detêm os grandes meios de produção e troca.  

Inteligência Coletiva e Colaborativa 

A inteligência coletiva, como quer Levy (2007, p.28-29), é aquela distribuída por toda 
parte e que tem base e objetivo, o reconhecimento e o enriquecimento mútuos das 
pessoas – a partir da possibilidade de viver com um ‘hipercórtex’ comunitário.  

Para Botsman e Rogers (2010, p.90) “ao ceder valor para a comunidade, permitimos 
que o nosso próprio valor social se expanda em troca”. À medida que as nossas 
posses se desmaterializam, tonando-se intangíveis, nossas percepções de 
propriedade estão mudando, criando uma linha pontilhada entre ‘o que é meu’, ‘o 
que é seu’ e ‘o que é nosso’. (BOSTMAN; ROGERS, p. 91, 2010).  

(...) quanto melhor os grupos humanos conseguem se constituir em 
coletivos inteligentes, em sujeitos cognitivos, abertos, capazes de 
iniciativa, de imaginação e de reação rápidas, melhor asseguram 
seu sucesso no ambiente altamente competitivo que é o nosso 
(LÉVY, 2007, p. 19).  

Partindo, então, de uma percepção coletiva de que questões que atingem a todos 
devem ser responsabilidade de todos e, por consequência, devem ter a participação 
de todos, quantidades crescentes de indivíduos começam a se engajar em 
movimentos globais, como na mobilização em torno da lógica da sustentabilidade. 

Essa inteligência distribuída, que Levy (2007) trata como ‘engenharia dos laço 
social’, abrange, implica e nos impacta em nos aspectos éticos, econômicos, 
tecnológicos, políticos e estéticos. A seguir, alguns destaques da visão do autor 
sobre a estruturação destes coletivos humanos, que hoje caracterizam os arranjos 
colaborativos: 

• possui potência para ‘valorizar ao máximo a diversidade das qualidades 
humanas’ (p.29); 

• comporta-se como uma ‘tecnologia de otimização dos efeitos, de exploração, em 
grau máximo das menores qualidades positivas presentes em um coletivo 
humano’ (p.37); 

• é ‘fonte e objetivo das outras riquezas, aberta e inacabada, output paradoxal por 
ser interior, qualitativa e subjetiva’ (p.42); 
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• a estrutura é ‘uma grande coletividade em auto-organização é um grupo 
molecular (...) que utiliza todos os recursos das tecnologias finas, para valorizar 
sua riqueza humana – qualidade por qualidade’ (p.56); 

• funciona na prática como um ‘meio de exploração de problemas, de discussão 
pluralista, de evidência de processos complexos, de tomada de decisão coletiva e 
de avaliaçãoo dos resultados  o mais próximo possível das comunidades 
envolvidas’ (p.58); 

• pode ‘fornecer aos grupos humanos os meios de reunir suas forças mentais para 
constituir coletivos inteligentes e dar vida a uma democracia em tempo real’ 
(p.60); 

• ‘as grandes fases da dinâmica da inteligência coletiva são a escuta, a expressão, 
a decisão, a avaliação, a organização, a conexão e a visão’ (p.67); 

• tem como grande destaque ‘fazer emergir, em tornar visível ou audível, a miríade 
de ideias, argumentos, fatos, avaliações, invenções, relações que constituem o 
social real’ (p.66); 

• ‘os mundos virtuais se propõem como instrumentos humanos, que podem então 
constituir-se em intelectuais coletivos autônomos e autopoiéticos3’ (p.86); 

• a estrutura dos coletivos intelectuais age como ‘uma espécie de sociedade 
anônima para a qual cada acionista traz como capital seus conhecimentos, suas 
navegações, sua capacidade de aprender e de ensinar’ (p.92); 

• os novos arranjos coletivos tratam com a perspectiva da ‘destituição de certa 
supremacia do discurso sobre os outros modos de comunicação’ (p. 103); 

• como nascimento, o ‘imaginante coletivo nasce ao tomar o tempo de inventar a 
cerimônia que o inaugura e é, simultaneamente, a celebração da origem e a 
própria origem, ainda indefinida’ (p.107); 

• ‘os acionistas, os criadores, os engenheiros do ciberespaço contribuem para 
produzir os ambientes de pensamento , de percepçãoo, de ação e de 
comunicação que em grande parte irão estruturar as evoluções sociais e 
culturais’ (p.108). 

Este movimento em curso, reflexo da inteligência coletiva, que está conformando 
uma nova estrutura de interação econômica e que se direciona, cada vez mais, 
como uma forma de mercado sustentável, onde um sistema de interação dinâmica 
entre demanda, oferta e troca de mercadorias e serviços se efetiva, e, ao mesmo 
tempo, “contesta o relacionamento tradicional entre produtor, varejista e consumidor, 
e interrompe as doutrinas de ‘comprar mais’ e ‘comprar novo’” (BOTSMAN, 
ROGERS, 2010, p.73). 

Este movimento, que Botsman e Rogers (2011) chamam de consumo colaborativo, 
tem como escopo algumas características: 

 

																																																								
3	Conceito de Humberto Maturana para caracterizar a autoorganização contínua dos sistemas vivos.	
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(...) permite que as pessoas, além de perceberem os benefícios 
enormes do acesso a produtos e serviços em detrimento da 
propriedade, economizem dinheiro, espaço, e tempo, façam novos 
amigos e se tornem cidadãos ativos novamente. Redes sociais, 
redes inteligentes e tecnologias em tempo real também estão 
conseguindo superar modos ultrapassados de hiperconsumo, 
criando sistemas inovadores baseados no uso compartilhado, como 
acontece com carros ou bicicletas. Estes sistemas fornecem 
benefícios ambientais significativos ao aumentar a eficiência do 
uso, ao reduzir o desperdício, ao incentivar o desenvolvimento de 
produtos melhores e ao absorver o excedente criado pelo excess 
de produção e consumo (BOTSMAN & ROGERS (2011, p.XIV) 

 
 
Economia Híbrida e o novo Mindset 

O novo paradigma traz uma transformação radical de mindset, onde a posse de um 
produto ou ativo – caracteristico da sociedade industrial – não é mais a lógica que 
organiza a economia. O novo contexto – que podemos chamar de sociedade do 
conhecimento – se desenha pela perspectiva do acesso, da posse temporária, do 
consumo compartilhado, da economia cooperativa. O potencial dessas redes de 
interação social busca, como aponta Botsaman e Rogers (2010, p.129), combinar 
“oferta e demanda por meio de uma sincronização em massa quase instantânea de 
desejos ou necessidades em que as duas partes sempre ganham”. 

Foi nos últimos anos que estas empresas começaram a surgir, 
principalmente em resultado de três fatores: a digitalização da 
economia e acesso generalizado à internet e às tecnologias 
móveis; o aumento do desemprego em vários países e 
consequente diminuição do rendimento disponível; e a maior 
relevância dada à sustentabilidade social e econômica (CASTRO, 
2016) 

Para Wilson (2013), estamos no meio de uma transição de uma estrutura 
paradigmática baseada em formas burocratizadas, concentradas e hierarquizadas 
de alocação de recursos, para um novo modelo de organização descentralizada, 
onde novas tecnologias, sistematizadas na forma de rede – individuais e 
institucionais – passam a responder por uma parte crescente da oferta de bens e 
serviços globais.  

Para o Vice-Presidente da Comissão para o Emprego, Crescimento, Investimento e 
Competitividade, da Comissão Européia, Jyrki Katainen, destaca a atenção que a 
instituição tem dado à temática do compartilhamento, ao afirmar que “uma economia 
europeia competitiva exige inovação, seja na área dos produtos, seja na dos 
serviços. O próximo milagre empresarial europeu poderá nascer da economia 
colaborativa”. 

Na mesma perspectiva, a revista The Economist (2012) aponta as potenciais 
consequências que o novo arranjo propõe, ao colocar que os efeitos da 
descentralização produtiva “não se confinarão às grandes manufaturas. Aliás, elas 
terão que ficar atentas, pois muito do que está vindo aí vai fortalecer pequenas e 
médias empresas e empreendedores individuais. Lançar novos produtos vai ficar 
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mais fácil e mais barato. Comunidades que oferecem produtos de impressoras 3D 
funcionam um pouco como o Facebook – um fenômeno novo que poderia ser 
chamado de manufatura social”. 

Essa nova ordem – economia híbrida (Lessig (2008), Haigh e Hoffman (2012), e 
Chase (2015) – transforma o entendimento da noção econômica de valor, 
provocando, portanto, um redimensionamento de como se dará a inter-relação entre 
os fatores de produção e a forma como a geração de riqueza é percebida e medida.  

A economia híbrida, se apoia, então, num sistema em rede, cooperativo, que tende 
à descentralização, ausência de controle, e desmaterialização da propriedade, como 
aponta o texto de Naughton (2014): 

A rede não impunha dogmas quanto ao conteúdo desses pacotes. 
Se você tivesse uma ideia de um programa que pudesse ser 
realizado usando pacotes de dados (e fosse inteligente o suficiente 
para escrever o software necessário), então a rede faria isso por 
você, sem questionar nada. Isso teve o efeito de facilitar 
tremendamente as inovações, tendo como resultado uma explosão 
de criatividade. (NAUGHTON,2014) 

 
Segundo a revista Forbes – (Geron (2013) e Morgan (2014) – há uma estimativa que 
a economia colaborativa ou do compartilhamento, já esteja gerando uma receita 
anual próxima a US$3,5 bilhões para os usuários – os autores destacam, ainda, que 
este valor deve continuar a crescer 25% ao ano.  

As jovens empresas que compõem a economia colaborativa, possibilitam aos 
consumidores serviços customizados a preços razoáveis, porém, como aponta 
Castro (2016), “apesar de terem inúmeros benefícios para a economia, estes 
negócios podem entrar em conflito com empresas dos setores tradicionais”.  

Os benefícios econômicos que estas empresas proporcionam são 
variados. Além de promoverem a inovação e o empreendedorismo, 
estas plataformas possibilitam rentabilização dos bens/ativos não 
utilizados, contribuindo para uma melhor utilização de recursos e 
melhoria da eficiência económica. Adicionalmente, estas empresas 
criam novos serviços que vão ao encontro da necessidade dos 
consumidores. (…) Contudo, o crescimento e expansão da 
economia colaborativa provocou alterações significativas nos 
mercados, principalmente em setores muito regulados, como ‘o 
alojamento’ e ‘o transporte de passageiros’ (CASTRO, 2016) 

 
A economia colaborativa está a crescer rapidamente. Uma vez que 
tem as suas origens na UE, as autoridades nacionais e locais estão 
a responder a este fenómeno com uma miscelânea de medidas 
regulamentares. A abordagem fragmentada aos novos modelos de 
negócio semeia incerteza tanto entre os operadores tradicionais e 
os novos prestadores de serviços como entre os consumidores, 
podendo até coartar a inovação, a criação de emprego e o 
crescimento. (COMISSÃO EUROPÉIA, 2016) 
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Economia Participativa 

A economia participativa ou colaborativa desconfigura as lógicas de organização dos 
fatores de produção, onde nem mesmo a busca por resultado financeiro, 
necessariamente, se mantém. Nessa configuração em curso – arranjo de 
cooperação direta entre pessoas (P2P – peer to peer), a perspectiva de ‘ganho’ 
pode ser o benefício mútuo, a satisfação da construção coletiva, o reforço do senso 
de cidadania, o engajamento e o pertencimento à construção dessa nova ordem. 

Já em 1976, Bill Gates sentia os efeitos dessas mudanças ao se deparar com essa 
nova e inusitada força que viria a transformar a lógica de seu setor: uma quantidade 
expressiva de jovens talentos trabalhavam sem remuneração, com eficiência 
produtiva e qualidade. Estes novos atores da economia, no caso dos softwares 
livres, dedicavam tempo, trocavam experiências, somavam competências e 
compartilhavam resultados, sem buscar remuneração como motivação. Novos 
arranjos lógicos começam a tomar forma nas estruturas organizacionais. 

O mais importante não é a revolução técnica da informática, da 
telemática e da robótica: é o que a sociedade e as empresas 
fizerem. Não serve para nada instalar computadores e robots numa 
fábrica se antes não se tiverem transformado inteiramente os 
métodos de gestão. A penetração no grande público, das novas 
tecnologias de comunicação não se dará a não ser que as pessoas 
estejam formadas de modo poderem recebê-las. Não sairemos da 
crise unicamente mediante uma revolução tecnológica, mas só por 
meio de uma transformação cultural radical. (STOFFAES, 1992, 
p.410-412)  

 

Esse fenômeno, baseado nas tecnologias da informação e da comunicação, foi 
impactando e alterando profundamente os modelos de negócios de distintos setores 
industriais. Organizações bilionárias surgiram nesse processo, como Google, 
Wikipedia, Amazon, Facebook, Tweeter, Alibaba, Ubber, Zipcar, Airbnb, entre 
outras, que alteraram radicalmente o cenário econômico, criando novo conjunto de 
poderosos players globais.  

No entanto, mesmo estas, estão sob a pressão da desconstrução. O esforço – 
coletivo e cooperativo – por exemplo, da busca por novas formas de produção de 
energia (renováveis e limpas) promete reconfigurar, em breve, esse sistema global, 
como aponta o relatório Rocky Mountain Institute (2014). Como colocava Drucker 
(1980) o grande perigo em tempos de turbulência não é a turbulência em si, mas o 
agir (e reagir) com uma lógica de ontem.  

A nova lógica traz os indivíduos como potenciais agentes – independentes, 
conectados, livres e empoderados – de pressão e, portanto, transformação dos 
contextos sócio-culturais e politico-econômicos. Esse poder de transformação se 
constrói sobre distintas possibilidades de ação, que agem de forma ora individual, 
ora coletiva, ora acrônica, ora sincrônica, imprimindo, assim, uma dinâmica pouco 
possível de ser controlada ou mesmo monitorada. 

Essa comunidade, de características globais e locais, concomitantemente, agem 
sem ajuda formal, sem permissão de ninguém, sem recursos financeiros. Se baseia 
em processos de adesão pontuais, que podem ter como leitmotiv: uma intenção 
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inocente; um objetivo concreto de mudar; uma estratégia em andamento; um desejo 
de participar; uma necessidade de contribuir; ou ainda, um caráter incidental. Numa 
construção coletiva e permanente, essa cultura agrega um conjunto de valores, 
crenças, costumes e padrões de comportamento, capazes de impactar, influencia e 
intervir no status quo público e privado, na medida em que gera e produz conteúdo 
próprio; comunica, interage e compartilha. 

Vale observar que a alteração de paradigma tem forçado as fronteiras dos vários 
setores da economia – nas esferas públicas e privadas – em todo o mundo. O 
fenômeno é destaque na comunicação da Comissão Européia ‘Uma Nova Agenda 
Europeia para a Economia Colaborativa’, de junho de 2016, onde busca trazer 
orientações para futuras discussões, na perspectiva de ajustar as questões que 
envolvem a temática, como a seguir:  

a) Que requisitos de acesso ao mercado podem ser impostos?  

b) Quem é responsável em caso de problema?  

c) Que proteção oferece o direito europeu do consumidor aos utilizadores?  

d) Quando existe uma relação de trabalho?  

e) Qual a fiscalidade aplicável? 

Informação e a História 

A informação passa a ter uma importância diferenciada na sociedade do 
conhecimento. Esse elemento construtivo, fundamental, de nossa civilização foi 
ganhando complexidade e estrutura ao longo do tempo. Para Octaviano et alli (1999, 
p.175), a “informação é considerada a quinta necessidade do homem, precedida por 
ar, água, alimentação e abrigo. Inclui-se entre os recursos básicos da sociedade, 
juntamente com materiais, alimentos, energia, espaço vital e mão de obra”.  

O termo cujo uso remonta à Antigüidade (...) sofreu, ao longo da 
história, tantas modificações em sua acepção, que na atualidade 
seu sentido está carregado de ambigüidade: confundido 
freqüentemente com comunicação, outras tantas com dado, em 
menor intensidade com instrução, mais recentemente com 
conhecimento. De toda forma, data deste século o destaque maior 
ao termo (...) (CARDOSO, 1996, p.71) 

 
A informação é construída a partir de unidades/dados organizados e sequenciados 
de maneira determinada, de forma a dar sentido/significado aos códigos ora 
arranjados. Dessa forma, a informação se orienta à transmitir um conteúdo 
situacional, com o mínimo de ruído – incertezas e ambiguidades – e o máximo de 
precisão – clareza e objetividade, tendo, portanto, um real valor para o usuário. 
Como quer Setzer (1999) a informação é uma abstração informal (isto é, não pode 
ser formalizada através de uma teoria lógica ou matemática), que representa algo 
significativo para alguém através de textos, imagens, sons ou animação. 

 
Sem dúvida, informar é dar uma forma ou um suporte material a 
uma vivência pessoal ou a uma imagem mental do emissor; mas 
não é só isso. O suporte ou forma necessita de associar-se a uma 
série de signos ou símbolos convencionais que objetivem tal forma, 
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de modo a torná-la transmissível. O sujeito ativo transforma a 
imagem mental formalizada (mensagem) numa série de signos 
(codificação) que se transmitem para serem decifrados e 
interpretados pelo sujeito receptor. (XIFRA-HERAS, 1974, p.26)  
 

Lidar com a informação, como base da estruturação do conhecimento – ativo-chave 
da nova ordem de produção econômica mundial, ganha perspectivas cada vez mais 
estratégicas. Para Goulart (2004), “mais do que nunca, a informação é a chave para 
a sobrevivência em nossa sociedade informatizada. Compreender sua natureza e 
significado é o primeiro passo para podermos controlá-la e utilizá-la para o 
progresso social e individual”. 

(...) o estudo da informação, sua produção, circulação e consumo, 
assume importância primordial, sendo desenvolvido por várias 
áreas do conhecimento. Assim, ao lado da importância da 
informação se reconhece também a importância da informação se 
reconhece também a complexidade de abordá-la. Muitas são as 
disciplinas que a focam e, cada uma deve nela, identificar o seu 
objeto específico,para que uma atividade compreensiva sobre o 
assunto substitua a explicação mecânica e funcionalista largamente 
difundida no campo que não raro introduziram mais dúvidas e 
imprecisões do que soluções. (KOBASHI & TÁLAMO, 2003, p.8) 

 
 
A Linguagem e a Sociedade 

A informação é a organização da própria variedade da vida, das variadas 
percepções e interpretações das realidades, das verdades e das crenças. Pode, 
assim, como quer Francelin & Pellegatti (2004), se conformar como estruturas, 
formas, modelos, figuras; ideias e ídolos; índices, imagens e ícones; no comércio e 
na mercadoria; em continuidade e descontinuidade; em sinais, signos, significantes 
e símbolos; em gestos, posições e conteúdos; em frequências, entonações, ritmos e 
inflexões; em presenças e ausências; em palavras, em ações e em silêncios; em 
visões e silogismos.  

(...) quando se afirma que existe uma relação entre informação e 
conhecimento e que estes elementos podem provocar 
transformações nas estruturas, estamos nos baseando na idéia de 
que o nosso estado (ou nossos estados) de conhecimento sobre 
determinado assunto, em determinado momento, é representado 
por uma estrutura de conceitos ligados por suas relações; isto é, a 
nossa imagem do mundo, ou nossa visão de mundo. Quando 
constatamos uma deficiência ou uma anomalia desse(es) estado(s) 
de conhecimento, encontramo-nos em estado anômalo de 
conhecimento. Ao tentarmos obter uma informação ou informações 
que corrigirão essa anomalia, criaremos um novo estado de 
conhecimento, que uma vez aplicado a determinada situação 
problemática, pode provocar uma nova situação ou uma 
transformação de estruturas. (ARAÚJO, 2002, p.13) 
 

Enfatizando a característica passiva da informação, Setzer (1999) destaca a 
importância do ato de interagir, agir e observar que o indivíduo tem no trato da 
informação, ao apontar que o “o conhecimento está no usuário e não o conjunto de 
informações, (...) o conhecimento está incorporado nas pessoas e a criação de 
conhecimento ocorre ‘ou não’ no processo de interação social.”  
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Os elementos e a estrutura da linguagem não têm sentindo em si. 
São apenas símbolos, conjuntos de símbolos, “deixas” que fazem 
com que ponhamos em cena os nossos próprios significados, com 
que pensemos neles, com que os rearrumaremos, etc. A 
comunicação não consiste na transmissão de significados. Os 
sentidos não são transmissíveis, não são transferíveis. Somente as 
mensagens são transmissíveis, e os sentidos não estão na 
mensagem, estão nos que usam as mensagens (BERLO, 1997) 

 

É na dinâmica histórica das interações sociais – pontuais, regionais e globais – que 
os significados vão sendo catalizados, num processo sistêmico e ininterrupto e 
sujeito à permanente adaptação aos contextos. Como coloca Medeiros (2002) “o 
sentido é uma construção social, um empreendimento coletivo, mais precisamente 
interativo, por meio do qual as pessoas (...) constroem os termos a partir dos quais 
compreendem e lidam com as situações e fenômenos a sua volta”.  

A linguagem é um sistema e compreende elementos e estruturas. 
Como em qualquer sistema, podemos definir as unidades 
elementares e estruturais em muitos níveis, conforme o objetivo. 
Em qualquer nível, todavia, a linguagem abrange um conjunto de 
símbolos (vocábulos) e métodos expressivos de combinar essas 
unidades (sintaxe). (BERLO, 1997, p.170) 

 
Compartilhando a Informação 

Para Lopes (2000), antes da comunicação, por qualquer canal existente ou 
imaginável, é necessário que se produzam informações.  

Os conceitos de comunicação e de informação prestam-se a certa 
ambiguidade. Assim, partindo do significado etimológico de 
informar – dar forma – pretendeu-se, erroneamente, diferenciar 
uma e outra limitando a informação ao momento criador da 
mensagem, anterior à sua transmissão ou comunicação. Uma vez 
que se criou ou delimitou o pensamento, isto é, uma vez que 
assumiu uma forma, é então comunicado ou posto em comum. 
Segundo tal critério, a informação equivale a uma fase estática, que 
precede o momento dinâmico, de translação, próprio da 
comunicação social, passando pelas fases de emissão, 
codificação, transmissão e recepção (XIFRA-HERAS, 1974, p.23)  

 
 
A comunicação não é um termo e conceito isolado, destacam Rector e Neiva (1995, 
p. 12), mas precisa ser considerado juntamente com informação e significação. 
Comunicação só é possível gerada pela informação e esta se supõe (e implica) que 
seja significativa.  

 
 (...) na perspectiva da comunhão e do compartilhamento, a 
comunicação é entendida como um processo horizontal, no qual o 
diálogo é sua principal característica. Em consequência os 
diferentes interlocutores podem emitir e receber mensagens, 
interpretá-las e reinterpretá-las na construção de um significado. 
Tanto o emissor pode ser receptor quanto o receptor pode ser o 
emissor no processo comunicacional. (...) No outro entendimento, a 
ideia da comunicação como informar ou dar conhecimento de 
alguma coisa a alguém – a relação entre emissor e receptor é mais 
hierarquizada e menos mutável. Geralmente o emissor detém o 
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papel ativo de selecionar e emitir mensagens, cabendo ao receptor 
a tarefa passiva de interpretá-las como um recipiente vazio que vai 
ser enchido pelos conteúdos informacionais do primeiro, no 
processo comunicacional (OLIVEIRA, 2000) 

 
A informação, como dia Wurman, (1991,, p.138) é a matéria-prima que alimenta toda 
a comunicação, pois a motivação básica de qualquer comunicação está em 
transmitir de uma mente para outra algo que será recebido como informação nova.  

Mensagem é o que é levado de um emissor humano a um receptor 
humano em um processo de comunicação; é a emissão deliberada 
de um estímulo externo. Embora haja uma grande superposição 
entre mensagem e estímulo externo os dois eventos não são 
iguais: há estímulos externos, derivados, por exemplo, da 
observação de fenômenos naturais que não são mensagens 
porque não foram emitidos por um emissor humano – e informação 
é um processo exclusivamente humano (CHRISTÓVÃO e BRAGA, 
1997, p.35) 

 
As mensagens, não carregam em si, um significado próprio, carregam um conjunto 
de dados codificados e arranjados, que, após passarem por um processo cognitivo, 
podem vir a se tornar algo com significado, servindo, então, de base para a 
comunicação – podendo integrar indivíduos, conformar coletivos e tecer culturas.  

Sentido e Colaboração 

Choo (2003) relaciona a necessidade, a busca e o uso da informação como 
elementos essenciais do processo de construção de significado. Em sequencia à 
busca da informação, vem a interpretação, a conversão e o processamento da 
informação. A tomada de decisão, nessa perspectiva, ganha um caráter sistêmico e 
aponta para a necessidade do envolvimento de uma ampla cadeia de colaboração.  

 

 
FONTE: Choo, 2003 
 
 



	

Coordenação de Difusão da Cultura da Inovação – CDCI 
Artigos Técnicos – Ano 4, volume 46, 2020  

Laboratório de Cenários - LabCen	
	

 
	 	 	

11 

Como exposto, a busca pelo significado que as informações podem conter ganham, 
cada vez mais, um caráter estratégico. O conceito de Weick (1995) do sensemaking 
busca trazer à superfície desse processo, algumas etapas essenciais que viriam a 
dar suporte à construção de significado.   

Uma vez que um verdadeiro engajamento subjetivo é requerido dos 
atores humanos, as finalidades econômicas devem remeter ao 
político, no sentido amplo, ou seja, à ética e à vida da cidade. 
Devem fazer eco, igualmente, a significações culturais. (...) A 
empresa não é só consumidora e produtora de bens e de serviços, 
como quer o enfoque econômico clássico. Não se contenta em 
aplicar, elaborar, distribuir savoir-faire e conhecimento, como 
mostra a nova abordagem cognitiva das organizações. Deve-se 
reconhecer, além disso, que a empresa, com outras instituições, 
acolhe e constrói subjetividades. (LÉVY, 1998, p.21).  

 
 
O sensemaking é, então, o ato de construir, filtrar, associar, verificar viabilidade e 
tornar o sutil, o subjetivo em algo mais formal. Para tanto, Weick (1995) identificou 
sete propriedades desse processo individual de criação de significado: a) é fundado 
na construção da identidades; b) tem qualidade retrospectiva; c) representa 
ambientes sensíveis; d) conforma um processo coletivo; e) é contínuo; f) focado em 
pistas e indícios de fatos; g) é estruturado mais pela plausibilidade do que pela 
precisão. 

Este processo orgânico trabalha na perspectiva de interagir com as dinâmicas 
próprias que cada indivíduo – e depois, cada coletivo – têm de mobilizar atenção e 
atribuir significado a fatos e eventos. Essa dinâmica (de base sócio-cultural) envolve 
percepção, identificação, interpretação e juízo de valor. 

Na construção de processos colaborativos, devido a grande quantidade de geração 
de dados, a qualificação do processo de aquisição das informações ganham 
reforçado destaque. Segundo Le Coadic (1996), algumas perguntas são relevantes 
para se identificar a necessidade que envolve a aquisição de uma informação: 

a) Quem necessita da informação?  

b) Que tipo de informação?  

c) Para qual grupo de pessoas?  

d) Porque precisam dela?  

e) Quem decide quanto à necessidade?  

f) Quem seleciona?  

g) Que uso é dado ao que é fornecido?  

h) Quais são as consequências ou resultados do uso para o indivíduo, o grupo, a 
organização, etc.? 

Como visto a seguir, Choo (2003, p.24) estabelece um desenho processual dessa 
perspectiva. 
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FONTE: Choo (2003) 
 
 
A partir do exposto, parece ser fundamental é o estudo do contexto em que se dão 
as interações, uma vez que depende deste, o estabelecimento e posicionamento 
das forças e pressões que compõem um dado fenômeno/evento – incluindo a 
própria posição individual. Nese sentido, o entendimento e a percepção de cada ator 
e fator relevante, além de seus graus de importância, impacto e influência no 
contexto de interação, são críticos para a tomada de decisão. 

Num ambiente em que inovações são duplicadas rapidamente 
pelos concorrentes, e empresas menores frequentemente 
arrebatam fatias de mercado das maiores pelo lançamento de 
novos e melhores produtos e serviços, é o capital intelectual das 
empresas, seu conhecimento, experiência, especialização e 
diversos ativos intangíveis, ao invés de seu capital tangível físico e 
financeiro que cada vez mais determina suas posições 
competitivas. (KLEIN, 1998, p.1)  
 

 
O conjunto dos costumes de um povo é sempre marcado por um 
estilo; eles formam sistemas. Estou convencido de que esses 
sistemas não existem em número ilimitado, e que as sociedades 
humanas, assim como os indivíduos – em seus jogos, seus sonhos 
ou seus delírios – , jamais criam de modo absoluto, mas se limitam 
a escolher certas combinações num repertório ideal que seria 
possível reconstituir. Fazendo o inventário de todos os costumes 
observados, de todos os imaginados nos mitos, destes também 
evocados nos jogos das crianças e dos adultos, nos sonhos dos 
indivíduos saudáveis ou doentes e nos comportamentos 
psicopatológicos, chegaríamos a elaborar uma espécie de quadro 
periódico como o dos elementos químicos, no qual todos os 
costumes reais ou simplesmente possíveis apareceriam reunidos 
em famílias, e no qual só nos restaria identificar aqueles que as 
sociedades de fato adotaram. (LÉVY-STRAUSS, 1996, p. 167) 

 
Tecnologias Digitais e a Fertilidade Br 

Como aponta Ottoni (2015) uma pesquisa da Digital Future Focus Brazil 20154, 
demonstrou que os brasileiros são líderes no uso das redes sociais, com uma média 
60% maior do que os demais países. No ranking o Brasil é seguido por: Filipinas, 
Tailândia, Colômbia e Peru.  
																																																								
4 <https://www.comscore.com/por/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2015/2015-Brazil-
Digital-Future-in-Focus>. 
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De acordo com a pesquisa de 2014, da ferramenta de inteligência global Hitwise5, o 
Facebook é a rede social mais utilizada no Brasil, tendo em fevereiro 69,00% de 
participação de visitas, um crescimento de 3,97% em relação ao mesmo mês no ano 
anterior. No ranking aparece o Youtube em segundo lugar com 21,51%, o Yahoo 
Respostas Brasil em terceiro com 1,50% e o Twitter com 1,48% em quarto lugar. No 
período, quem mais utilizou as redes foram os adultos entre 25-34, concentrados na 
região Sudeste (56,12%), em segundo lugar a região Sul (18,84%), em terceiro o 
Nordeste (13,21%), seguidos por Centro-Oeste (8,38%) e Norte com 3,45%. 

Economia do Conhecimento 

A economia do conhecimento é resultante do rearranjo promovido pelo novo 
paradigma de geração de valor por meio do uso do conhecimento associado à 
tecnologia.   

para a OCDE, a economia do conhecimento é a aquela que tem 
diretamente como base a produção, distribuição e utilização do 
conhecimento e informação; distingue-se da economia tradicional 
no sentido de que o recurso base, o seu conhecimento, ao 
contrário dos recursos base da economia tradicional (capital e 
trabalho), não diminui com a sua utilização e exploração, mas pelo 
contrário, é incrementado. (CATARINO et ali (2007, p.38) 
 

A nova lógica, distintamente da anterior, trabalha com a perspectiva da abundância. 
O recurso principal – o conhecimento – é compartilhável, se caracterizando pela ágil 
multiplicação e expansão deste ativo. 

(...) a tendência a que os investimentos em “Intangíveis” ricos em 
Conhecimento – Educação (Capital Humano, em geral), R&D, 
Software, Design, novos métodos de Management, construção de 
Networks (redes de interligações), Marketing – se tornem mais 
importantes, na empresa, que os investimentos em Equipamentos, 
Máquinas, Construção. Na verdade, trata-se de investimentos 
complementares, frequentemente (exemplo: Computadores e 
Software), mas é crescente a importância dos intangíveis na 
criação de novos produtos e modelos, melhoria do produto, 
diferenciação do produto (VELLOSO, p.5, 2005). 

 
 
Indústria 3.0 
O advento da Revolução Industrial, foi e tem sido tão impactante na história da 
civilização humana, que foi preciso segmenta-la em fases, para que melhor sejam 
comprendidas suas características. 

A primeira Revolução Industrial (1770 e 1870) – uso intensivo da manufatura 
mecanica, da energia à vapor, do ferro, do carvão, da indústria têxtil, da locomotiva 
e das estradas de ferro, aumenta a integração entre pessoas e localidades.  

A segunda Revolução Industrial (1870-1970) – uso intensivo da produção em 
massa, da divisão do trabalho, da energia elétrica, das empresas multinacionais, do 
uso do petróleo como combustível.  

A terceira Revolução Industrial (1970-2020) – uso intensivo da automação da 

																																																								
5 <http://noticias.serasaexperian.com.br/facebook-e-lider-nas-visitas-a-redes-sociais-em-
dezembro-no-brasil-de-acordo-com-hitwise/>.	
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produção, do computador, da internet, da comunicação, da integração das 
instituições globais, a informação se torna coletiva.  

A quarta Revolução Industrial (em construção) – uso intensivo de sistemas 
automatizados inteligentes, das redes de conexão e colaboração, da internet das 
coisas, a geração de conhecimento se torna compartilhada. 

As últimas décadas estão marcadas por profundas alterações na forma como as 
sociedades contemporâneas produzem riqueza, interagem socialmente e se 
organizam coletivamente. Como destaca Ponchirolli (2002, p.28) tais "mudanças têm 
se refletido sobre os diversos mercados e estão associadas à emergência da 
denominada Terceira Revolução Industrial, à formação de blocos econômicos, ao 
grande aumento do volume de recursos transacionados no sistema financeiro 
internacional e ao fortalecimento do liberalismo como expressão política desse novo 
processo”. 

A globalização – encurtamento das distâncias, crescimento do capital especulativo 
em relação ao capital produtivo, empoderamento das empresas transnacionais – 
acabou por provocar uma série de alterações nas rotinas e processos 
organizacionais, ocorridas a partir da adoção de estratégias internacionais 
referentes ao uso intensivo de informações e conhecimento, diversidade e 
customização de produtos e serviços, sistemas abertos e de produção flexível, 
ênfase nos processos de mudança. Nessa perspectiva, como pontua Drucker (1994, 
p.69), 'a criação do conhecimento é a principal forma de competitividade 
internacional' – o foco no capital humano como elemento estratégico se torna um 
dos imperativos deste paradigma.  

A adequação às mudanças ocorreu, naturalmente, em distintos ciclos e formas pelos 
países, afetando, mais ou menos, suas capacidades competitivas. Vale destacar 
algumas importantes forças de pressão (a partir de Catarino e alli (2007, p.35):  

• a alteração radical dos custos de produção (energia, mão-de-obra e logística);  
• a transformação da capacidade produtiva das organizações; a 

desindustrialização;  
• a descentralização da produção; o aumento das vantagens competitivas dos 

clusters industriais;  
• a descentralização funcional;  
• o aumento da subcontratação;  
• a expansão do setor de serviços;  
• a importância da capacidade de resiliência e reestruturação produtiva;  
• a relevância da qualificação dos recursos humanos;  
• a orientação ao incremento da inovação e empreendedorismo das empresas e 

instituições; e 
• a exigência da flexibilidade das organizações e instituições. 

Pelo exposto, ao longo dessas últimas décadas, desenvolveu-se um consenso da 
relevância que o monitoramento de cenários – micro/competitivo e macro/geopolítico 
– passa a ter na condução de uma gestão adequada e um traçado estratégico 
eficaz. A história recente tem apontado que os esforços de gestão – tanto na 
dimensão empresarial quanto dimensão nacional – focada nesses princípios, seriam 
capazes de promover o crescimento e a manutenção de posições estratégicas das 
organizações – impactando o desenvolvimento econômico dos países. Dessa forma, 
parece claro identificar o conhecimento e a inovação como elementos centrais do 
novo paradigma. 

Vale esclarecer que esse paradigma apresentado ainda está em curso e países 
como o Brasil, ainda estão, em vários níveis, se adequando às forças e aos desafios 
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que modelam e estruturam as lógicas – econômicas, políticas, sociais e culturais – 
deste contexto. 

Indústria 4.0 
Para o diretor do Centro de Bits e Átomos do MIT, Gershenfeld (2012) “uma nova 
revolução está a caminho e desta vez, na fabricação. Ela se apoia no mesmo insight 
que orientou a anterior digitalização da comunicação e da computação, mas agora o 
que está sendo programado é o mundo físico, mais que o virtual”.  

Essa nova revolução industrial enfatiza o empoderamento do indivíduo, ao passo 
que se torna possível e acessível a concepção e fabricação de bens que, até a 
pouco, eram inimagináveis 

Conforme exposto na Singularity University Germany Summit (04  2016) uma série 
de inovações estão transformando de forma intensa e acelerada o cenário 
competitivo de, praticamente, todos os setores da economia. Além dos exemplos do 
Uber, Netflix e Airbnb, outros setores mostram uma profunda transformação em 
curso:   

(...) a plataforma tecnológica IBM Watson oferece aconselhamento 
jurídico básico em poucos segundos, com precisão maior que a 
obtida por profissionais da área. (...) Watson também orienta 
diagnósticos de câncer, com eficiência maior que a de enfermeiros 
humanos. Em 10 anos, a impressora 3D de menor custo reduziu o 
preço de US$18.000 para US$400 e tornou-se 100 vezes mais 
rápida. Todas as grandes empresas de calçados já começaram a 
imprimir sapatos em 3D. Até 2027, 10% de tudo o que for 
produzido será impresso em 3D. Nos próximos 20 anos, 70% dos 
empregos atuais vão desaparecer. (SINGULARITY UNIVERSITY 
GERMANY SUMMIT, 04  2016)  

 
O diretor executivo do Fórum Econômico Mundial, Schwab, aponta que a revolução 
4.0 não se define, especificamente, por um conjunto de novas tecnologias, “mas a 
transição em direção a novos sistemas que foram construídos sobre a infraestrutura 
da revolução digital (anterior)”.  

O Mundo do Trabalho – 3.0 e 4.0 

Em meio a esta mudança de paradigma, o mundo do trabalho vem sendo 
profundamente alterado. As forças modeladoras dos mercados, perderam uma 
relativa previsibilidade, que vinha se sustentando por algumas décadas. A 
passagem entre milênios, nesse sentido, caracterizou uma profunda alteração nas 
estruturas organizacionais de todo o globo.   

Agentes e departamentos que focavam e organizavam os nichos comerciais, 
arranjos produtivos, sistemas de proteção legal, estratégias de reserva de mercado, 
vantagens competitivas exclusivas, lógicas concorrenciais e competências 
específicas... são, profundamente, impactados,  

A globalização diminui as distâncias e torna as fronteiras mundiais mais porosas; a 
informação e o conhecimento são disseminados em larga escala; a 
internacionalização dos mercados e a tendência de da concentração e centralização 
do capital – consolidando oligopólios globais – geraram uma concorrência mais 
extrema, obrigando a busca, permanente, por diferenciação e inovação, 
aumentando o acirramento da concorrência e da incerteza, gerando  
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instabilidade político-legais, sócio-culturais e econômico-financeiras provocam a 
ampliação da instabilidade em todas as formas de governança – tanto comerciais 
locais quanto institucionais nacionais – e que marcaram e fundamentaram as novas 
atividades de todos os agentes econômicos.  

De certo modo, estamos fechando o círculo de um estágio anterior 
da história da economia na qual as pessoas eram contratadas para 
executar tarefas específicas. Em termos históricos, o conceito de 
emprego estável é recente e, do mesmo modo que foi criado, durou 
pouco. Ele prosperou nos Estados Unidos e em outras nações 
industrializadas por um século e meio, durante a era industrial da 
produção em larga escala. Agora, está chegando ao fim. (REICH, 
2002, p. 98).  
 

As profundas alterações na estrutura do capitalismo pós-industrial, ganham força a 
partir dos anos oitenta, delineando novas formas de negócio e, portanto, novos 
mindsets para os profissionais. Novos perfis, novas habilidades e novas 
perspectivas geraram uma crise de competências em todos os níveis gerenciais.  

Como aponta Teixeira Filho (2000, p. 60-61), o que o mercado de trabalho quer e 
precisa encontrar são profissionais com competências e características essenciais 
da nova economia – menos centrada na perspectiva da produção e mais orientada 
para as dinâmicas das interações entre agentes e mercados – como, por exemplo: 
capacidade de gerenciamento combinada com conhecimento técnico, expertise no 
setor de atividade e na área de atuação específica, combinando uma visão holística 
das forças de modelam o negócio, competência abrangente nas especialidades 
afins, aliada a uma cultura geral, além de confiabilidade, criatividade, ética e 
honestidade de propósitos. 

 
As organizações caminham para se basear no conhecimento, 
compostas sobretudo de especialistas, que dirigem e disciplinam 
seu próprio desempenho, por meio do feedback dos colegas, 
clientes e da alta administração. São as chamadas organizações 
baseadas no conhecimento. O emprego desloca-se de 
trabalhadores manuais e pessoal de escritório para trabalhadores 
do conhecimento (DRUCKER, 2000, p.10)  

 
Nas perspectivas de Alain Tourraine (1970), Daniel Bell (1974), Alvin Toffler (1980) e 
John Nasbitt (1988) – observadores, conceituados, da transição da sociedade 
industrial para a pós-industrial – alguns aspectos passariam a ser característicos do 
período por vir:  

a) a economia tende a se organizar, majoritariamente, na oferta serviços em 
detrimento à produção de bens;  

b) as perspectivas de trabalho se orientam para aqueles grupos de indivíduos que 
trabalham com o conhecimento aplicado, planejamento, previsão e P&D;  

c) a pesquisa científica ganha um papel essencial como fonte de inovação e de 
fusão entre ciência e novas tecnologias;  

d) estruturam-se arranjos de organizações e sistemas integrados de inteligência 
para tratar de questões complexas;  
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e) a tendência à descentralização e a ampla participação nos sistemas de 
governança – público e privado. 

O mundo global ganha uma dinâmica multifacetada, que envolve um conjunto de 
atores e fatores espalhados pelos países e sujeitos, portanto, a uma quantidade de 
variáveis que elevaram a complexidade a níveis extremos, como vemos no 
comentário de Reich (1993):  

Uma campanha publicitária é concebida na Grã-Bretanha; um filme 
a ela destinado é rodado no Canadá, dobrado na Grã-Bretanha e 
montado em Nova Iorque. Um automóvel desportivo é financiado 
no Japão, projetado em Itália e montado em Indiana, no México e 
na França, incorporando componentes electrônicos avançados, 
inventados em Nova Jersey e fabricados no Japão. (...) Quando um 
americano compra um Pontiac Le Mans da General Motors, por 
exemplo, se envolve sem o saber numa transação internacional. 
(REICH, 1993, p. 161) 
 

A complexidade dos novos arranjos produtivos provocaram no mundo do trabalho da 
A Revolução 3.0, na visão de Reich (1993, p.250), possui uma divisão bem marcada 
entre os tipos de trabalho que estariam disponíveis no novo contexto global. Essa 
divisão, estruturada na capacidade individual de contribuir na produção e agregação 
de valor, estaria segmentada em 3 grandes grupos de trabalhadores:  

• os serviços interpessoais – este tipo de trabalho abrangeria os trabalhadores 
comércio varejista, recepcionistas de hotéis, porteiros, vigilantes, seguranças, 
educadores infantis, auxiliares de cuidados de saúde, fisioterapeutas, 
cabeleireiros, trabalhadores de limpeza doméstica, motoristas de taxi, mecânicos 
de automóvel e corretores imobiliários, entre outros. Pouca criação de valor. 

• os serviços de rotina – este tipo de trabalho estaria ligado as tarefas repetitivas 
e manuais de rotina, como gestores de médio e baixo nível, capatazes, gestores 
de linha de produção, chefes de escritório, chefes de seção, entre outros. 
Razoável criação de valor.  

• os serviços simbólico-analíticos – este tipo de trabalho é constituído pelos 
serviços simbólico-analíticos, que incluem todas as atividades de identificação e 
resolução de problemas, intermediação estratégica. São pesquisadores 
científicos, professores universitários, advogados,  executivos de relações 
públicas, investidores imobiliários, engenheiros, biotecnólogos, consultores de 
gestão, financeiros, fiscais; especialistas de gestão da informação, analistas de 
sistemas, executivos de publicidade e marketing, arquitetos, diretores de arte, 
produtores de TV e cinema, editores, escritores, jornalistas, músicos, entre 
outros. Reconhecida criação de valor.  

Nessa perspectiva, para o autor, a reputação de um país no mundo globalizado, vai 
depender, principalmente,  da soma das competências de seus recursos humanos. 
Assim, por exemplo, no caso da competitividade dos E.U.A. no contexto 
internacional, passaria “a depender não da prosperidade de qualquer empresa 
americana ou ramo industrial americano, mas das funções desempenhadas pelos 
americanos – o valor por eles acrescentado – na economia global.”  
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Na economia 3.0, então, os analistas simbólicos serão os que mais contribuiriam 
para a produção de valor, a partir da capacidade de serem efetivos,  eficazes e 
criativos com a articulação e gestão das informações e do conhecimento.  

Nesse momento, como visto, a perspectiva da economia do conhecimento – apoiada 
nas TICs – prevê uma desestabilização no mundo do trabalho, ao passo que 
observa um crescimento apenas para poucos grupos de indivíduos (analistas 
simbólicos) – majoritariamente concentrados nas economias mais ricas: aqueles 
capazes de planejar, organizar e manipular códigos, símbolos e significados; 
aqueles capazes de desenvolver e controlar as novas tecnologias; e aqueles 
capazes de estruturar, organizar e concentrar as forças produtivas.  

Dessa forma, a tendência observada é do aumento do abismo entre um grupo de 
indivíduos com acesso à informação, com habilidades e as competências críticas 
demandadas pelo mercado, os quais tenderão a ter estabilidade no trabalho e boa 
remuneração. Em um outro extremo estarão os trabalhadores operacionais, com 
menor acesso à estudo e oportunidades, sujeitos à incerteza nos postos de trabalho, 
com baixa remuneração e, portanto, socialmente vulneráveis. 

Já na perspectiva da economia 4.0, os numeros são bem impactantes. Segundo a 
pesquisa 'Future of Jobs', do  Fórum Econômico Mundial, estima-se que cerca de 5 
milhões de postos de trabalho, nas 15 maiores economias desenvolvidas e em 
desenvolvimento devem desaparecer nos próximos 4 ou 5 anos, sendo substituídos 
por dispositivos tecnológicos dos vários tipos. Com uma previsão de perdas de 
postos de trabalho no mundo, que variam entre 10% e 45%. 

Por outro lado, como apontado em Schwab (2016, p.75), o mundo do trabalho 4.0 
pode oferecer novas possibilidades, construindo desenhos de interação inusitados, 
com viéses, tanto positivos quanto negativos. Estamos, como gosta de dizer 
Zygmunt Bauman, num momento ‘interregno’ – para caracterizar o estado de 
angústia e desordem que aponta que a lógica anterior não funciona mais, ao passo 
que as grandes potencialidades da nova ordem, ainda estão em construção: 

As tecnologias digitais e a infraestrutura de comunicação global 
alteram significativamente os conceitos tradicionais de trabalho e 
remuneração, possibilitando o surgimento de novos tipos de 
empregos extremamente flexiveis e inerentemente transitórios 
(economia sob demanda). Enquanto esses novos postos de 
trabalho permitem que as pessoas tenham horários de trabalho 
mais flexiveis e possam desencadear uma nova onda de inovações 
no mercado de trabalho, eles também suscitam preocupações 
importantes no que se refere ao reduzido grau de proteção no 
contexto da economia sob demanda, em que cada trabalhador 
passa a ser essencialmente um contratado temporário, sem as 
vantagens da segurança e longevidade empregatícia (SCHWAB, 
2016, p.76) 
 

Seja como for, vale apontar alguns diferenciais que caracterizam as competencias 
essenciais para bem sobreviver na Nova Economia ancorada no domínio de 
conteúdos e na gestão do conhecimento: o domínio das capacidades pessoais, o 
pensamento sistêmico, interdependente e holístico, a adaptação permanente à 
novos modelos mentais – com manutenção resiliente de valores, a inteligência 
coletiva com aprendizado em equipe, a articulação e conectividade via redes 
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interativas, baseadas numa visão compartilhada de um bem-estar global. 

Inovações Urbanas  

Os centros urbanos não param de crescer - em 2030, mais de 5 bilhões de pessoas 
viverão em ambientes urbanos - a quantidade e a complexidade dos problemas e 
desafios, também só aumentam. A ONU estima que em 2050 a população urbana 
será tão grande quanto a população mundial em 2002 - das 9 bilhões de habitantes 
da terra, 80% viverá nas cidades.  

A grande questão do século XXI é como tornar as cidades lugares capazes de 
acomodar, de forma efetiva e eficaz, esse enorme contingente populacional. As 
cidades se transformaram em megacentro urbanos, onde uma quantidade 
inimaginável de pessoas se deslocam sem parar. A geopolítica e os arranjos das 
cidades e da população mundial está mudando rapidamente, a maioria da 
população humana já vive em cidades. A forma de viver e interagir está em plena 
transformação. O conjunto de inovações e tecnologias vem promovendo mutações 
no convívio do trabalho, das interações sociais, das relações comerciais e das 
práticas político-econômicas.  

As inovações urbanas são aquelas que tem significado e são impactantes para as 
comunidades, bairros e cidades. São, assim, produtos, processos, serviços, 
negócios e intervenções com potencial transformador, que sejam escaláveis, 
reproduzíveis, autossustentáveis financeiramente e que promovam impacto positivo 
na comunidade e no desenvolvimento econômico local. 

O conceito de inovação urbana trata de novas formas de efetivar a cidadania, com 
oferta de significado e impacto para as comunidades, bairros e cidades. São, assim, 
produtos, processos, serviços, negócios e intervenções com potencial 
transformador, que sejam escaláveis, reproduzíveis, autossustentáveis 
financeiramente e que promovam impacto positivo na comunidade e no 
desenvolvimento econômico local. Podem ser também, fruto de interações coletivas 
e parcerias público-privadas elaborando políticas e práticas capazes de criar 
situações de serviços integrados e inteligentes. 

A prática de inovação urbana, como visto em Villa e Mitchell (2010) e desenvolvida 
pela Cisco (2013) a inovação urbana visa: demonstrar como uma arquitetura 
empresarial urbana permite serviços integrados de cidadania e segurança, 
segurança, verde, energia, construção, transporte e soluções socioeconômicas; 
desenvolver pontos de prova para dar vida ao papel da rede na prestação de 
qualidade de vida, desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental; 
estabelecer alianças fortes, compartilhar insights e inspirar a inovação entre setores 
em todas as comunidades urbanas. 

Para o Fórum Econômico Mundial (2015), alguns princípios que norteiam o conceito, 
valem ser destacados: 

• fazer uso de recursos existentes ainda subutilizados; 
• partilhar espaço público-privado; 
• ativar a economia circular; 
• oferecer oportunidades de reutilização e reciclagem; 
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• oportunizar capacidades ociosas de eletricidade, água, transporte público, 
estradas, etc.; 

• desenvolver respostas de infraestrutura em escala reduzida; 
• plantar e promover formas de tornar os espaços mais verdes; 
• desenvolver estratégias de mobilização dos indivíduos; 
• promover soluções e práticas focadas no usuário - centradas no cidadão, 

utilizáveis por pessoas de todas as idades, características e habilidades. 

A partir do Global Innovation Series da BMWi6, do World Economic Fórum Urban 
Innovation e do Cisco Urban Innovation, destacamos, como relevantes, algumas 
ações inovadoras que, focadas em  mobilidade, energia, abrigo, segurança e 
eficiência, vem buscando melhorar a experiência humana nas cidades. 

• Agricultura vertical e pomares urbanos (Berlin); 
• Postes luminosos informacionais e inteligentes (Barcelona); 
• Integração ampla dos serviços de transportes (Londres); 
• Edifícios de uso misto e adaptáveis (Copenhagen); 
• Central de operações - monitoramento e controle inteligente (Rio); 
• Sinalização expandida e inteligente (London); 
• Terminais de informação e comunicação telefônica (Nova Iorque); 
• Serviços variados por meio de smartphones (várias); 
• Sistemas de sensors de segurança no transito – vias e automóveis (Tókio); 
• Ciclovias integrando a cidade (Bristol); 
• Repaginação e reutilização de prédios (Sydney); 
• Reprogramação inteligente de equipamentos públicos (Miami); 
• Sistemas integrados e inteligentes de distribuição de água (Queensland); 
• Compartilhamento de cuidados e plantio de árvores (Melbourne); 
• Sistemas de co-geração e compartilhamento de calor e frio (Sydney); 
• Infraestrutura e equipamentos para integração social (Medellin); 
• Plataformas sensíveis de integração urbana (Chicago); 
• Sistema de comunicação e guia da cidade (Baltimore); 
• Iniciativas de dados abertos (Nova Iorque); 
• Compartilhamento de bicicletas (Paris); 

Os Mega Eventos como Inovação Urbana 

A partir da bem sucedida realização dos Jogos Olímpicos de 1992, o ‘Modelo 
Barcelona’ motivou todas as cidades-sedes de grandes eventos pelo mundo. O 
motivo, como coloca Capel (2007), se justificaria: 

(...) tratou-se de um modelo de intervenção com características 
básicas que visavam atuações para regenerar espaços públicos 
centrais e enfatizar ações nas áreas periféricas onde havia todos 
os tipos de déficits. As atuações que se realizaram em Barcelona (e 
em outras cidades da Espanha que copiaram o modelo) permitiram 

																																																								
6 www.bmw.com/com/en/insights/corporation/bmwi-2016/index.html. 
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reequipar a cidade de forma equilibrada e melhorar a qualidade de 
vida (CAPEL, 2007, s.p.).  

Uma série de atores econômicos tendem a apostar no modelo que promete trazer 
(ao menos para alguns grupos) retornos financeiros consistentes, como sustenta a 
visão de Scott (2012), quando defende esse esforço de rearranjo urbano:  

(...) serve de coadjuvante das estratégias locais de 
desenvolvimento econômico. São um ‘marcador’ para a cidade, um 
dispositivo de marketing. Com ela, a paisagem da cidade funciona 
como um trunfo no concurso mundial por status, investimentos 
estrangeiros, megaeventos e dólares de turistas. (SCOTT, 2012, p. 
32)  

É certo que as cidades se tornam cada vez mais globais, mas é fundamental para as 
populações locais que a manutenção de valores culturais essenciais sejam 
mantidos, não apenas pela necessidade do amálgama do pertencimento, mas 
também pela ótica econômica – é nas diferenciações locais que se darão as 
oportunidades de inserção competitiva. A história, os rituais, a música, ..., ou seja, a 
singularidade de cada cultura, é hoje, um das questões mais estratégicos para a 
competição nos mercados internacionais.  

Apesar das alterações globais, o encurtamento das distâncias e a tendência à 
pasteurização, os novos arranjos econômicos se desenham de forma a desmontar 
vários dos limites que vivenciamos hoje. 

(...) as fronteiras e espaços geográficos politicamente demarcados, 
frente ao panorama atual, está a caminho da extinção pela plena 
fluidez global. Embora isto, as pessoas moram, vestem-se, 
educam- se, locomovem-se e constroem seus imaginários tendo 
como referência seus critérios socioespaciais, ou seja, seus lugares 
de pertencimento. (GASPAR, 2009, p.39) 

No entanto, no continuum do ‘Modelo Barcelona’, o que se verificou foi uma 
transformação dos centros urbanos em  cidades espetacularizadas, onde os setores 
do turismo, esporte e cultura se mesclam com os setores do entretenimento e do 
showbusiness. Nessa grande conversão em mercadorias, cada pequena parte do 
meio urbano ‘deve’ oferecer o máximo de rentabilidade para o ‘modelo’.  

Dessa forma, na busca por visibilidade, torna-se fundamental a comunicação 
massiva e a permanente ‘preparação’ desses grandes cenários de venda. Todos os 
esforços são direcionados para os interesses econômicos e políticos associados ao 
megaevento. Assim, as áreas urbanas são revistas e repaginadas para atrair os 
consumidores desse tipo específico de atração, onde as intervenções integradas de 
artistas, designers e arquitetos, imprimem uma ambiência de permanente 
entretenimento, típicas do showbusiness – luzes, músicas, cores, coreografias e 
formas monumentais. 

Parte da causa da falência do ‘Modelo Barcelona’ é apontado por Sánchez (2011, 
p.472) quando aponta que o volume e a intensidade da oferta de opções e 
distrações “geram alienação do cidadão-espectador que, quanto mais contempla, 
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menos vive. Quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes urbanas, 
menos compreende sua própria existência urbana, individual e coletiva.”  

O que fica evidente no modelo, em suas evidências históricas – em vários países – 
é que, fora a inviabilidade financeira, deixa de atender a uma série de princípios – 
como apontados anteriormente – do Fórum Econômico Mundial, uma vez que: 

• geram equipamentos subutilizados; 
• pouco agregam na partilha do espaços público-privado, sobrecarregando o 

público; 
• não ativam a economia circular, uma vez que se orienta para os grandes arranjos 

corporativos; 
• não promovem soluções e práticas focadas no usuário, centradas no cidadão, 

uma vez que as intervenções costumam ser impositivas e o cidadão tem que se 
adequar às alterações oferecidas. 

Concluindo 

Na Feira de Hannover, de 2011, surge a expressão ‘smart factories’, para definer 
aquelas que vinham acolhendo, investindo e avançando no crescimento e na 
produtividade, a partir da utilização das ferramentas e conceitos associados à Nova 
Economia. Ali também começa a ganhar espaço a ideia de novo estágio evolutivo da 
indústria – 4.0. 

O conceito já era abordado por Herman Maynard e Susan Mehrtens, em 1993, com 
o nome de ‘Quarta Onda’, o qual seguia a lógica proposta por Alvin Toffler, em ‘A 
Terceira Onda’, para falar dos negócios na sociedade Pós-industrial. Maynard e 
Mehrtens trazem elementos que desenham o futuro dos negócios associados à 
integração, responsabilidade, co-criação, na busca de um estado de bem-estar 
global, integrando negócios com justice socio-ambiental.  

As ditas ‘smart factories’, então, seriam as estruturas fabrís que já estariam 
baseadas em sistemas híbridos – físicos e virtuais – combinados em redes e 
operando na lógica do compartilhamento, da inovação aberta, da robotização, do 
foco no homem, da minimização dos impactos socio-ambientais da produção e de 
um consumo mais consciente.  

Nesse cenário, segundo Schwab (2016) aponta a lógica da integração entre 
disciplinas como um dos principais motes do momento 4.0, onde essa associação 
entre tecnologias de distintas áreas do conhecimento, estariam promovendo uma 
ampla e ágil revolução – avançando nas áreas das tecnologias móveis, inteligência 
artificial, bio e nano tecnologias, automação, ‘machine learning’ (robôs 
autoprogramáveis) e sistemas de sensores, dando sustentação à internet das 
coisas. Desse conjunto, de acordo com relatório do BCG (Boston Consulting Group), 
seriam nove as principais tecnologias da indústria 4.0: 

• Robôs automatizados, com capacidade de interação com outras máquinas e com 
humanos, ganhando em flexibilidade e cooperação; 

• Manufatura aditiva, produção de peças, por meio de impressoras 3D; 
• Simulação, permitindo que sistemas sejam testados e otimizados, diminuindo os 

custos e o tempo de desenvolvimento; 
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• Integração horizontal e vertical de sistemas de TI, com interação integrada com 
cadeias de valor automatizadas; 

• Internet das coisas, na industria, conectando máquinas e sistemas, por meio de 
sensores e dispositivos a uma rede de computadores; 

• Big Data e Analytics, identificando falhas em sistemas e processos dentro das 
organizações, auxiliando na otimização da qualidade da produção, da economia 
energia e da eficácia na produção; 

• Nuvem, onde os bancos de dados intermediados pelo usuário, se tornam 
capazes de serem acessados de qualquer lugar do mundo; 

• Segurança cibernética, onde meios de comunicação cada vez mais confiáveis e 
sofisticados auxiliam a integração de dados; 

• Realidade aumentada (“Augmented Reality”), onde sistemas executam uma 
variedade de ações e serviços. 

A quarta revolução teria como grande potencial, como diz Schwab (2016) a 
capacidade de elevar a produtividade e os níveis globais de rendimento, 
promovendo melhoraria a qualidade de vida das populações. 

Nos ambientes colaborativos – majoritariamente integrado por jovens – as pessoas 
estão, em busca de mais possibilidades de construir coisas e desenvolver ideias – 
em parcerias com outras pessoas. Assim, estes ambientes se caracterizam por 
serem flexíveis, adaptáveis, acolhedores, responsáveis e criteriosos, baseados 
numa inteligência coletiva, como quer Levy (2007) capaz de sustentar conexões 
com o propósitos. 

Como um movimento que reúne outros movimentos, ou coletivos que agregam 
outros coletivos, as redes colaborativas fazem parte de uma nova lógica de 
agregação, ambiência, convívio, significado e trabalho. Nesses ambientes começam 
a ser colocadas em prática, os conceitos de integração e interação entre homem, 
natureza, sociedade e negócios – como pontados por Maynard e Mehrtens (1999) e 
depois por Schwab (2016) – onde se possa trabalhar com significância, em formatos 
de crescimento mais orgânicos, em redes de interação e trocas, capazes de 
oferecer liberdade criativa, de forma construtiva, afetiva e empática, buscando a 
transformação e o impacto social positivos no mundo. 

Nessa nova construção está a reindustrialização dos países (por exemplo, Apple, 
Adidas, e Nike, construindo novas plantas em solo norte-americano). Assim, se por 
um lado a indústria 4.0 aponta para uma quantidade grande de desempregados – 
face à robotização – a nova onda de industrialização tem o potencial de gerar novas 
formas de participação econômica.  

Nesse cenário uma empresa alemã serve de exemplo da dinâmica 4.0 em duas 
dimensões distintas – uma de passado e outra de presente. Adi Dassler (que viria a 
se tornar a Adidas), após a primeira Guerra mundial, teve que estruturar sua 
produção fabril, às possibilidades que o contexto oferecia – falta de energia, de mão-
de-obra e de infraestrutura – conseguiu construir uma linha de produção eficiente. 
Por outro lado, a Alemanha está entre as pioneiras da nova onda 4.0, aplicando, 
vivendo e usufruindo da nova lógica – já dominando essa janela de oportunidades.  
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