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O FUTURO DA ECONOMIA 
SERÁ COMPARTILHADO
Estar a frente uma startup de propriedade 
compartilhada com os próprios usuários em alguns 
momentos pode parecer uma ideia um tanto diferente, 
mas é uma proposta versátil, visionária e já posta 
em prática em alguns lugares do planeta. Assim 
poderíamos resumir a fala de Nathan Schneider, 
jornalista e professor de novas mídias da Universidade 
de Boulder Colorado, nos Estados Unidos, durante 
a edição de KES Next Economy. Claro que a 
apresentação de Nathan trouxe muito mais ideias e 
novidades do que uma frase consegue dar conta, 
então podemos complementar o resumo dizendo que 
essa economia democrática no mundo dos negócios 
online, onde as relações entre empresa, sua imagem, 
clientes e usuários, são fluidas e se misturam em vários 
momentos, vem sendo gestada e testada mundo afora. 
 
Nathan começou contando que, em sua experiência 
como jornalista, via no Twitter um ambiente expressivo 
para realização de seu trabalho de buscar informações 
e de redistribuí-las. Percebia o aplicativo como 
um espaço para exercício participativo de fluxo da 
informação, então recebeu com certa estranheza 
a informação de que essa estrutura, junto do valor 
agregado de tudo que acontecia dentro dela, poderia 
ser tratada como uma commodity na qual ele não tinha 
nenhum tipo de posse ou gestão. Embora estivesse, 
junto com milhões de usuários do Twitter, ajudando 
a construir o valor da commodity, ele não poderia ter 
participação nela. Foi então que começou a pensar: 



será que não poderia mesmo? O que aconteceria se 
todos os usuários pudessem também serem donos do 
Twitter? Como seria tornar os usuários da ferramenta 
multiplicadores de algo do qual eles próprios se sentem 
parte, também como donos e gestores?  
 
Foi então que lançou a campanha expressa na hashtag 
#BuyTwitter. Junto com milhares de pessoas, começou 
a visualizar a real possibilidade dessa propriedade 
compartilhada do aplicativo. Foi o estalo para questionar 
a aplicação dessa mesma lógica em outras redes sociais, 
softwares, sites, serviços: como criar novos modelos 
de negócio para empresas que pertencem a quem as 
usa e/ou que depende delas? Especialmente para as 
economias online onde a internet é não apenas um 
suporte técnico, mas sim um ambiente virtual de uso ou 
de intermédio dos produtos e serviços transacionados, 
a viabilidade da “oferta para a comunidade” pode dar 
certo, criando uma nova saída para startups, que não as 
tradicionais IPO ou aquisição corporativa. 
 
Nathan sabe que suas ideias, podem parecer estranhas 
num primeiro momento. Ainda assim detalhou cada 
uma delas e apresentou exemplos de como podem (e já 
estão sendo) colocadas em prática. 
 
Sua proposta é dividida em três diferentes estratégias:

 
Opção na qual a abertura de capital da empresa se 
dá de modo mais ágil e menos oneroso, com a oferta 
de ações para indivíduos que já são users-workers do 
negócio. Com a representatividade dos desafios e/ou 
necessidades desses users-workers no ambiente do 
empreendimento, eles ganham poder de ser parte da 
solução. Como estes já atuam como uma espécie de
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financiadores do valor gerado pela empresa, por 
meio de sua própria dedicação e/ou disponibilização 
de recursos a ela, seu nível de comprometimento e 
vontade de prosperar só tende a crescer. E se você 
se perguntar se há real chance de adesão, saiba que 
Nathan apresentou Uber e Airbnb como exemplos de 
nomes que buscam regulamentar esse tipo de relação 
contratual. 
 

Modelo de participação no qual users podem ganhar 
mobilidade de ir e vir de uma empresa para outra, 
desde que estas sigam um padrão mínimo comum 
de protocolo de fluxo de informação. É uma potente 
estratégia de expansão para empreendimentos que 
têm atuação em formatos de rede. Cada negócio 
define os valores sob os quais seus usuários estarão 
submetidos. Segundo Nathan, esse modelo é algo 
muito próximo do que ocorreu com o início da atual 
bandeira de cartões Visa: que nasceu como um 
produto do Bank of America, porém tinha tamanha 
iminência de crescimento que logo teve que licenciar 
seu uso para outros bancos e instituições financeiras. 
 
 
Baseado em um sistema de participação que pode ser 
moderada ou não pela gestão da empresa. Embora já 
seja uma tecnologia largamente aplicada na mineração 
de criptomoedas para posterior resgate monetário 
(sendo a mais conhecida delas a Bitcoin), é a menos 
testada em integração com um modelo de negócios 
empresarial. Funciona por meio da disponibilização 
de tokens, que vão sendo distribuídos e acumulados 
conforme os users vão utilizando o serviço, e que 
podem ser resgatados em forma de benefícios para 
seus token holders. O mais recente exemplo
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apresentado por Nathan é a Libra, criptomoeda assinada 
pelo Facebook e por mais de dezenas de grandes 
empresas mundiais. 

No final, Nathan jogou uma provocação sobre quais 
tipos de negócio ele acredita não estarem sendo 
atendidos pelos modelos existentes hoje na Escola Vale 
do Silício de empreendedorismo e suas tradicionais 
possibilidades de investimento externo. Justamente 
por não estarem sendo atendidos, argumenta Nathan, 
constituem uma riquíssima fonte de oportunidades 
para quem deseja empreender apoiando-se nos novos 
modelos de participação apresentados. Usando o termo 
‘Zebra’ (animais que correm em bandos e são reais), em 
contraponto ao conceito de ‘Unicórnio’ (seres míticos 
de existência isolada), referiu-se a startups que buscam 
voltar sua atuação para contemplar valores como 
diversidade étnica, geográfica, cultural e outras, que 
ainda não são precisamente atendidas pelos grandes 
players do mercado.

Por pertencer a um futuro visionário, a economia 
compartilhada ainda tem um caminho a ser percorrido 
para que possa ocorrer sua regulamentação junto 
aos sistemas financeiros e de administração pública 
- movimentação que já está sendo provocada por 
lobbystas. Nathan cita ainda outros elementos 
importantes para o alcance desse horizonte, como a 
adesão de empresas que enxergam valor no conceito 
de comunidade, movimentos pela busca de melhores 
acordos e empreendedores dispostos a experimentar.
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Quais os desafios para implementar isso na sua 
empresa?

Uma das perguntas foi como dar conta, no caso da 
opção “User Ownership”, da gestão da empresa 
quando muitas outras coisas já precisam ser feitas. 
Nathan respondeu que há modos de fazer isso, a 
partir também de ferramentas digitais que facilitam 
a tomada de decisão coletiva, a partir da ideia 
chamada de “democracia líquida”.

Nathan também respondeu perguntas sobre o 
Libra, símbolo do modelo de tokenization, um dos 
cases apresentados durante a palestra.  
 
Fernando Lemos, CIO da Natura quis saber 
quais regulações são possíveis para não frear a 
inovação, e se por vezes usar menos automação, 
nesses casos, pode ajudar a consolidação de 
práticas inovadoras como as comentadas. Nathan 
surpreendeu respondendo que ainda não há 
respostas definitivas para a questão da regulação, 
que cada caso é um caso, e que novas formas 
de organização criam demandas que ainda não 
sabemos quais. 



“AINDA NÃO HÁ 100% DE RESPOSTAS 
CONCRETAS, AINDA HÁ MUITOS GAPS, 

MAS O IMPORTANTE É A CORAGEM 
DE TESTAR ESSE MODELO 

PARA ELE IR SE APRIMORANDO 
E FICAR CADA VEZ MAIS FORTE”
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