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Resumo 

O objetivo deste artigo é analisar e constatar a eficácia da economia colaborativa no terceiro 

setor. A metodologia usada expõe alguns dos principais conceitos a respeito de economia 

colaborativa e como a mesma funciona, além de demonstrar, com dados de projetos, os 

benefícios da adoção deste modelo no processo de construção e operacionalização. Os 

resultados obtidos são os mais satisfatórios, execução de várias atividades que promovem 

empoderamento de uma comunidade. Além de possibilidades de divulgação externa para a 

sociedade, foram possíveis graças a parcerias fechadas com entidades como o IFMSA - UFPA 

e o SEBRAE - PA. Por fim, fica imprescindível a utilização da economia colaborativa para 

organizações como a Enactus, para que estas não dependam diretamente de recursos 

financeiros. 
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Introdução 

 Um momento inovador surge nos modelos de negócios, é possível observar que as 

empresas estão repensando e se reposicionando diante do mercado, ou seja, a mudança na 

maneira de fazer negócios dá um salto que proporciona às organizações a possibilidade de 

abrangerem um mercado muito maior, sendo “prestadoras de serviço”, “fomentadoras de 

mercado” ou “provedoras de plataformas”. O estado também se preocupa com esta mudança, 

no entanto sempre “é confrontado pelos desafios de economia sustentada e pela promoção do 

desenvolvimento (FISCHER, 1997, p. 9)”. Com a ascensão da economia colaborativa no 

terceiro setor vê-se a necessidade de uma análise particular para este nicho de mercado, 
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análise na qual que vem a ser promissora, tanto de forma sustentável quanto social e 

econômica.  

Um dos pontos de destaque desse segmento é o foco em desenvolver a questão social 

de uma comunidade e/ou um grupo de pessoas. Para que se possa desenvolver e integralizar 

este público faz-se necessário observar o aumento da densidade populacional e as políticas 

públicas capazes (ou não) de assisti-lo qualitativamente. Assim, utiliza-se a sustentabilidade 

visando conscientizar e proporcionar ao consumidor uma opção de pensamento diferenciada a 

fim de tornar suas atitudes mais altruístas, mostrar o benefício dessa ação, que interligando o 

fator econômico junto à inovação (tecnológica) contribui e compartilha com a criatividade 

para que permutas venham a ocorrer com sucesso e benefícios mútuos. 

 O termo economia colaborativa é cada vez mais usado em vários setores, trazendo 

consigo diversas possibilidades de enquadramento e de pauta, tendo como um de seus 

princípios o desenvolvimento sustentável. Trata-se de uma nova forma de enxergar as 

relações comerciais. A economia colaborativa pode ser definida como “novas formas de 

consumir, aprender, financiar e produzir (STOKES et al 2014, p.6, apud DE MENEZES, 

2016, p.46).” O autor defende em seu estudo que tal pratica permite novos acessos, 

descentralizam a economia e desafiam as formas tradicionais de fazer negócios, ou seja, acaba 

por democratizar e expandir o acesso a serviços e produtores, adotando facilitadores como a 

internet e tecnologia, bem como modelos de negócios baseados no compartilhamento e no 

aluguel dos bens e serviços. Alguns exemplos podem ser citados, como o crowdfunding ou 

financiamento coletivo, o qual consiste em um grupo de pessoas financiando um projeto. Ou 

então, na aprendizagem colaborativa, onde se juntam pessoas detentoras de conhecimento 

com quem deseja aprender, como é o caso do site “Wikipedia”, entre outros. 

 Esta realidade está cada vez mais presente no cotidiano dos países, das empresas e dos 

setores da sociedade. E no terceiro setor não é diferente, segundo Silva et al (2012, p.2, apud 

CAMARGO, 2001, p.15), o terceiro setor  

é um setor, com objetivo social, que presta serviço voluntário, ou não, para 

parcela carente da sociedade (...). O papel do terceiro setor está ligado 

diretamente ao bem estar social, desenvolvido por voluntariado 

preferencialmente, mas também por outros atores sociais, em função da 

magnitude das ações e projetos sociais. 

 

  E como tal, necessita de suporte financeiro. 

 Para Hudson (1999, apud Silva, 2012, p.3), o que movimenta essas organizações são 

os pensamentos das pessoas que fazem parte dela, que por vontade própria desenvolvem 

trabalho e projetos no âmbito social, acreditando no poder da mudança. Sendo assim, a 
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economia colaborativa é um ótimo recurso à disposição das organizações do terceiro setor. 

Pois havendo a possibilidade de desfrutar de modelos como o B2B (business to business), as 

organizações sem fins lucrativos podem adquirir e praticar mais ações sem a necessidade de 

grandes quantias em dinheiro. Neste modelo também tecnológico, a Web 2.0 tem papel 

importante, pois é nesse momento que o sujeito deixa de ser passivo e passa a ser ativo diante 

de suas necessidades e funções sociais, a evolução da comunicação surge com a função de 

transformar, descentralizar e possibilitar o acesso ao conhecimento (MENEZES, 2018, p.10) e 

crescimento econômico mundial, dentre outras. 

Vale ressaltar que, para um projeto ser executado e venha a ter sucesso é necessário 

que haja uma ferramenta essencial, pessoas, ou seja, um projeto é pensado, elaborado, 

desenvolvido e aplicado por pessoas e para pessoas. A Enactus UFPA, em meados de 2014, é 

criada por acadêmicos, na cidade de Belém – Pa, que acreditando no poder do trabalho em 

equipe em prol do empoderamento de uma comunidade e/ou grupo de pessoas, uniram forças 

e empenho para que pudessem sair dos muros da universidade promovendo atividades 

extensionistas de responsabilidade e impacto social direto. Atualmente o Time Enactus UFPA 

conta com a colaboração de 52 membros que trabalham desenvolvendo três projetos de 

empreendedorismo social, todos firmados no tripé ambiental, econômico e sustentável e em 

conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), abrangendo as 

quatro principais dimensões: Social, Ambiental, Econômica e Institucional. Os referidos 

projetos são: Projeto Cíclica, Projeto Feira Sustentável e Projeto CosturaÊ.  

 

Metodologia 

 Observando o movimento promissor que a economia colaborativa vem traçando ao 

longo dos anos, o principal objetivo deste estudo é analisar e demonstrar para a comunidade 

acadêmica e demais públicos que o empreendedorismo social pode ser desenvolvido sem 

necessariamente utilizar-se apenas de aporte financeiro, que estas ações têm potencial para 

ocorrerem com grande sucesso visando, principalmente, parcerias que estimulem práticas de 

democratização e acesso a bens de consumo básicos e essenciais para a qualidade de vida.  

Para este trabalho apresentam-se dados referentes ao segundo semestre de 2016 e 

primeiro trimestre de 2017 do Projeto Cíclica. Este projeto busca empoderar os agentes 

ambientais que trabalham na coleta seletiva no Centro de Triagem do Canal do São Joaquim, 

no bairro de Val-de-cães, em Belém-Pa, organizando-os e fortalecendo-os. Desta forma, 

elegemos sete passos que consideramos como condições necessárias indispensáveis para que 
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as abordagens com os potenciais parceiros (sendo estes portadores de capital intelectual e/ou 

financeiro) obtivessem sucesso. Observa-se a tabela abaixo: 

 

Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4 Passo 5 Passo 6 Passo 7* 
Escolher o 

potencial 
parceiro. 

Analisar o 

potencial 
parceiro. 

 

Abordar o 

potencial 
parceiro. 

 

Alinhar as ideias, 

ideais e interesses de 
acordo com potencial 

parceiro. 

Analisar possíveis 

falhas nas ideias, 
ideais e interesses. 

 

Encontrar o 

potencial parceiro e 
apresentar o melhor 

pitch. 

 

Manter 

contato com o 
parceiro. 

 

Passo 1 : Escolher o potencial parceiro não é uma tarefa fácil, pois é necessário 

pesquisar quais, dentre muitos, estão interessados em contribuir com projetos sociais e/ou já 

realizam estas ações por meio de outras organizações. Assim, após elencar uma lista de 

potenciais parceiros parte-se para o Passo 2; 

Passo 2 : Neste ponto, faz-se necessário analisar com calma e precisão o potencial 

parceiro, pois, é nesta fase que será possível identificar melhor qual(is) perceiro(s) estará(ão) 

mais apto(s) e disponível(is) a ser(em) abordados. Consultar pessoas que conheçam melhor 

este potencial parceiro pode ser uma boa alternativa para tirar algumas dúvidas; 

Passo 3 : Este é um momento delicado, muitos de nós ainda não sabem o melhor 

momento e/ou a melhor forma de abordar um potencial parceiro, se é por telefone, e-mail e/ou 

presencialmente. O fato é que, tendo os passos anteriores sido feitos com a dedicação 

necessária será fácil identificar o momento e forma chave para realizar a abordagem. Caso 

estejamos tratando de uma grande organização é interessante considerar uma visita presencial, 

mesmo que seja para marcar uma reunião; 

Passo 4 : Chegado o  momento em que já se sabe que haverá um encontro com o 

potencial parceiro é extremamente necessário alinhar as ideias, ideais e interesses, de acordo 

com as demandas, isto para que o diálogo possa fluir bem e ainda as contrapartidas venham a 

ser consistentes e leais aos propósitos apresentados, proporcionando a participação e 

responsabilização de ambas as partes; 

Passo 5 : Antes de todo e qualquer encontro, isto serve tanto para as relações pessoais 

quanto profissionais, é extremamente importante alinhar as ideias, ideais e interesses a serem 

elencados durante o diálogo com o potencial parceiro. Será deselegante que as partes estejam 

falando de coisas diferentes e/ou até desconexas com a realidade apresentada. Ter um foco, 

saber o que se quer é essencial para não se perder na conversa e não saia do encontro sem 

nenhum tipo de retorno, afinal temos um propósito em mente e este precisa ser administrado 

com primor; 
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Passo 6 : As demandas imediatas sempre estarão atropelando muitos de nossos planos, 

mas ao chegar o dia e hora de encontrar o potencial parceiro tudo precisa estar impecável. 

Começa com a simples atitude de auto-avaliação, o marketing pessoal alinhado ao 

conhecimento conciso de acordo com o a meta traçada inicialmente devem estar diretamente 

ligados e expressos na apresentação. O pitch precisa ser simples e objetivo, capaz de interagir 

e instigar a curiosidade do interlocutor; 

Passo 7* : Ao alcançar o propósito, a conquista do parceiro, vem a última, mas não 

menos importante, das fazes: manter contato com o parceiro. Isto pode parecer simples, e o é. 

Porém, muitas organizações deixam de contribuir com seus colaboradores, isto em face de 

estes não os manterem cientes das ações que estão e/ou serão realizadas com aquele apoio que 

lhes foi concedido.  

 

Resultados 

Diante dos passos, mostrados anteriormente, foi possível identificar, contactar, obter e 

estreitar parceria com diversas organizações como: PET-CIVIL, SEBRAE-PA, IFMSA, 

Instituto Alachaster, Instituto GEA, SESAN-PA e SEMMA-PA. Assim, no segundo semestre 

de 2016 e primeiro trimestre de 2017 o público alvo do Projeto Cíclica pôde receber algumas 

ações, tais como:  

a) Ações de saúde: foram ministradas palestras sobre Hanseníase e Hepatite (Imagem 1). 

Em um segundo momento os dados dos associados foram coletados em fichas de 

atendimento adulto e infantil. Junto às fichas foram distribuídas senhas de atendimento 

para os exames de hanseníase e hepatite realizados no local (Imagem 2). 

Paralelamente ao atendimento dos adultos e adolescentes, nossos membros vestidos de 

palhaços organizavam brincadeiras e distribuição de brinquedos entre cerca de 30 

crianças presentes na ação. Foram utilizadas diversas brincadeiras, que incentivam o 

raciocínio, o trabalho em equipe, o reflexo, a movimentação corporal, e os estímulos 

visuais e auriculares das crianças no intuito de envolvê-las na brincadeira e de fazer 

novas amizades (Imagem 3). 
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Imagem 1 

 
Fonte: Acervo do projeto. 

 

Imagem 2 

 
Fonte: Acervo do projeto. 

 

Imagem 3 

 
Fonte: Acervo do projeto. 

 

b) Oficinas de artesanato: para que os participantes do projeto possam utilizar os resíduos 

coletados como matéria-prima para a criação de novas peças que poderão ser 

comercializadas, ajudando assim na sustentabilidade financeira do negócio (Imagens 4 

e 5). 
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Imagem 4 

 
Fonte: Acervo do projeto. 

 

Imagem 5 

 
Fonte: Acervo do projeto. 

 

c) Participação na Feira do Empreendedor promovida pelo SEBRAE-PA: o evento tem 

por objetivo fomentar a criação de um ambiente favorável para geração de 

oportunidades de negócio. Ele estimula o surgimento, ampliação e diversificação de 

empreendimentos sustentáveis e difunde o empreendedorismo como um estilo de vida 

(Imagens 6 e 7). 

Imagem 6 

 
Fonte: Acervo do projeto. 
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Imagem 7 

 
Fonte: Acervo do projeto. 

 

d) Expansão nos pontos de coleta seletiva: algumas das principais problemáticas no 

centro de triagem é a produção. Os colaboradores recebem seus salários de acordo 

com o tanto que produzem quinzenalmente ou mensalmente. Percebendo isto o Time 

Enactus UFPA desdobrou-se em trabalhar a fim de adquirir parcerias para as 

associações, pontos fixos de coletas seletivas. Desta forma, em alguns meses houve 

um aumento da produção e da renda dos agentes ambientais (Imagens 8 e 9). 

Imagem 8 

 
Fonte: Acervo do projeto. 

          

Imagem 9 

               
Fonte: Acervo do projeto. 
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Considerações finais 

Neste artigo apresentamos diversas ações elaboradas e desenvolvidas por meio de 

parcerias estabelecidas em diversas instâncias, em alguns momentos o primeiro e segundo 

setores encontram-se agindo concomitante ao terceiro setor, como por exemplo, a parceria do 

Time Enactus UFPA com alunos e professores membros do Rotary e Rotaract, alunos do 

curso de TSB da Escola Norte Centro Educacional de cursos profissionalizantes e o grupo de 

alunos de medicina IFMSA-UFPA nas ações de saúde. Vale ressaltar também que as parcerias 

foram estabelecidas não apenas para uma única ação, estas estão sendo acompanhadas e 

mantidas nas realizações de outras demandas, sanando necessidades umas das outras.  

A fim de promover a economia colaborativa é necessário estar engajado e sempre 

ativo para contribuir, explorar e expandir as oportunidades. Ter um Pitch pronto para um 

momento inesperado é essencial ao bom desempenho e à saúde financeira da organização. 

Além disso, é evidente que, dominando as técnicas descritas, os membros do time conseguem 

abordar e fechar parcerias com mais eficiência e regularidade, ao fazer uso do modelo da 

“economia colaborativa” e de seus benefícios.  

Por fim, tomando como base o objetivo de conseguir novas parcerias, nos mais 

diversos âmbitos, o Time Enactus UFPA irá se concentrar em aperfeiçoar suas técnicas de 

approaching (aproximação) em novos possíveis parcerias, para continuar a fazer uso da 

economia colaborativa em prol do empoderamento das comunidades. 
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