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APRESENTAÇÃO
Novos Modelos de Negócio
1. Plataformas Digitais
2. Plataformas de Comércio Eletrônico
3. Plataformas de Economia Criativa
4. Empreendedorismo Digital

NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO
Evolução
Década 90:
plataformas de transação de bens digitáveis:
Dados, informação e conteúdo.
Atualmente:
plataformas evoluíram para serviços físicos:
(por meio da criação de mecanismos de transação via internet)

Transporte, Hospedagem e outros serviços.
SMAC ou CAMS (Cloud, Analytics, Mobile e Social).
Combinação de produtos e serviços adotados por empresas
Proporcionar experiências aos seus clientes.
Com análise Big Data.
Componente otimiza a utilização do outro.

NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO

PLATAFORMAS DIGITAIS
Serviços disponibilizados na Internet.
Exemplos:
Mecanismos de buscas
Mídias sociais
Plataformas de comércio eletrônico
Lojas de aplicativos on line
Sites de comparação de preço.

NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO

PLATAFORMAS DIGITAIS
Características comuns:
a) facilitar transações entre usuários e gerar receitas dessas transações.
b) coleta, uso e processamento de dados pessoais e não pessoais com a
finalidade de otimizar a experiência do usuário, e monetizar esses dados.
c) “efeito rede”: cada novo usuário aprimora a experiência dos demais.
d) Habilidade de criar novos mercados e arranjos em benefício aos usuários
– atuação disruptiva frente aos mercados tradicionais.
e) Dependência das tecnologias de informação – para alcançar melhor eficiência.

NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO

PLATAFORMAS DIGITAIS
Relatório da União Europeia
– plataformas digitais: 5 modelos de negócio:
A) Mercados online (online marketplaces).
intermediação de transações entre vendedores e compradores.

B) Ecossistemas móveis e plataformas de distribuição de aplicativos.
smartphones e novo mercado para aplicativos e conteúdos digitais.

C) Serviços de busca na Internet.
receitas por anúncios publicitários e monetização de dados dos usuários.

D) Plataformas de mídia social e de conteúdo.
receitas por anúncios publicitários e monetização de dados dos usuários.

E) Plataformas de anúncios publicitários online.
Fonte: Relatório da União Europeia, Commission Staff Working Document on Online Platforms –
Communication on Online Platforms and the Digital Single Market (COM(2016) 288).

NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO

PLATAFORMAS DIGITAIS
A) Mercados online (online marketplaces).
Ambiente para intermediação de transações (vendedores-compradores).
Eficiência: redução de custos e convergência entre compradores e vendedores.
Resultado-objetivo.

Aprimoramento (uso de mecanismos de confiança): emissão de certificados,
scoring por parte dos usuários, proibição de certos tipos de pagamento para
evitar fraudes, códigos de condutas pela plataforma.

Receitas: variadas, principalmente comissões sobre as vendas, e também
espaços para publicidade.

NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO

PLATAFORMAS DIGITAIS
B) Ecossistemas móveis e plataformas de distribuição de aplicativos.
Dispositivos móveis: tecnologias que determinam a conexão permanente não
apenas do usuário, mas de objetos do mundo real.
P. ex. automóveis, acessórios, eletrodomésticos, máquinas.
(Internet das Coisas – IOT).

Smartphones e um novo ecossistema:
permitem a comunicação móvel de voz, e também acesso a conteúdos,
serviços e produtos de qualquer lugar e de qualquer momento.

Tempo gasto no uso de dispositivos móveis:
Em 2008 - 12,7%.
Em 2015 - 54,6%.
Download de aplicativos: estimativa de 270 bilhões em 2017.
Negativo: estrutura que tende à concentração empresarial - unifica o acesso a
aplicativos em uma ou poucas bases. Problema de vantagem competitiva e
exercício do poder econômico nesses mercados.

NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO

PLATAFORMAS DIGITAIS
C) Serviços de busca na Internet.
Visa facilitar a busca de informações pelos usuários em ambiente digital.
Principais tipos de serviços:
Modelo geral:
Procura por palavras e expressões na web;
Imagens, com base em títulos, tamanho e/ou características de figuras;
Mapas, por meio de endereços, lugares ou coordenadas para GPS;
Modelo vertical, especialização em determinados segmentos de conteúdo
online, como viagem, saúde, informações acadêmicas.

Receitas: anúncios publicitários e monetização de dados dos usuários.

NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO

PLATAFORMAS DIGITAIS
C) Serviços de busca na Internet.
Desafio de filtragem e personalização do acesso ao conteúdo.
Ponto negativo:
Atividades exercidas por meio de algoritmos e decisões automatizadas.
Questionamentos quanto à neutralidade desses parâmetros.
Divergência sobre a definição de neutralidade.
Algoritmos não são neutros, pois baseados em pressupostos e em ranking.
Resultado neutro mostraria links sem relação com os interesses do usuário.

Princípios de regulação: igualdade, objetividade, relevância, transparência e
neutralidade.

Autonomia dos usuários:
Esperam diversidade para escolhas, caso contrário cria-se bolhas, que
reforçam a discriminação, preconceitos e excluindo minorias.

Efeitos negativos: sobre direitos fundamentais como liberdade de expressão e
acesso à informação.
E liberdade de concorrência – poder econômico e abuso de posição dominante.

NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO

PLATAFORMAS DIGITAIS
.

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1896360-por-monopolio-uniao-europeia-multa-google-em-224-bilhoes-de-euros.shtml

MARCO CIVIL DA INTERNET
INTERNET
A Internet
A Internet é uma “rede de redes” de alcance global.
Estrutura aberta, composta por uma coleção de “redes” definida por Sistemas Autônomos
que se relacionam de forma estruturada por meio da arquitetura de protocolos TCP/IP.
Os protocolos dessa arquitetura são definidos num foro mundial e aberto denominado IETF
(Internet Engineering Task Force), em um processo de discussão e consenso.
Na Internet, vige o regime da livre iniciativa e inovação: não é necessária autorização prévia
para se criar um novo serviço ou aplicação, desde que seguidas as recomendações técnicas
do IETF.
As redes de telecomunicações existentes em cada país servem como alternativas de
suporte para o funcionamento da Internet.
Apesar de intimamente relacionadas, Internet e telecomunicações são atividades distintas.
Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil

MARCO CIVIL DA INTERNET
NEUTRALIDADE DA REDE
O que é Neutralidade da Rede?
É o principio pelo qual todo o tráfego na Internet deve ser tratado com isonomia.
Garantia de tratamento isonômico de pacotes de dados pela Internet sem degradação nem
discriminação por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação.
Lei nº 12.965/2014.
Capítulo III - Da Provisão de Conexão e de Aplicações de Internet
Seção I - Da Neutralidade de Rede
Art. 9º. O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de
forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino,
serviço, terminal ou aplicação.

(...).

MARCO CIVIL DA INTERNET
NEUTRALIDADE DA REDE

Lei nº 12.965/2014. Capítulo III - Da Provisão de Conexão e de Aplicações de Internet
Seção I - Da Neutralidade de Rede
Art. 9º. O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar
de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e
destino, serviço, terminal ou aplicação.
§1º. A discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada nos termos das
atribuições privativas do Presidente da República previstas no inciso IV do art. 84 da
Constituição Federal, para a fiel execução desta Lei, ouvidos o Comitê Gestor da Internet e a
Agência Nacional de Telecomunicações, e somente poderá decorrer de:
I - requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações; e
II - priorização de serviços de emergência.
§2º. Na hipótese de discriminação ou degradação do tráfego prevista no §1º, o responsável
mencionado no caput deve:
I - abster-se de causar dano aos usuários, na forma do art. 927 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 - Código Civil;
II - agir com proporcionalidade, transparência e isonomia;
III - informar previamente de modo transparente, claro e suficientemente descritivo aos seus
usuários sobre as práticas de gerenciamento e mitigação de tráfego adotadas, inclusive as
relacionadas à segurança da rede; e
IV - oferecer serviços em condições comerciais não discriminatórias e abster-se de praticar
condutas anticoncorrenciais.
§3º. Na provisão de conexão à internet, onerosa ou gratuita, bem como na transmissão,
comutação ou roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos
pacotes de dados, respeitado o disposto neste artigo.

DECRETO Nº 8.771, de 11 de maio de 2016 - Regulamenta o M.C.I.:
CAPÍTULO II – DA NEUTRALIDADE DA REDE (arts. 3º a 10).
Art. 5º. Os requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada de serviços e
aplicações devem ser observados pelo responsável de atividades de transmissão, de
comutação ou de roteamento, no âmbito de sua respectiva rede, e têm como objetivo manter
sua estabilidade, segurança, integridade e funcionalidade.
§1º. Os requisitos técnicos indispensáveis apontados no caput são aqueles decorrentes
de:
I - tratamento de questões de segurança de redes, tais como restrição ao envio de
mensagens em massa (spam) e controle de ataques de negação de serviço; e
II - tratamento de situações excepcionais de congestionamento de redes, tais como rotas
alternativas em casos de interrupções da rota principal e em situações de emergência.
A partir da leitura do art. 9º, do M.C.I., pode-se concluir que:
O regime do M.C.I. não admite a neutralidade absoluta.
O §3º não permite exceções para o bloqueio de aplicações.

NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO

PLATAFORMAS DIGITAIS
D) Plataformas de mídia social e de conteúdo.
Geralmente são serviços gratuitos para os usuários.
Oferecem interação por meio de redes sociais virtuais
Também se configuram como serviços de comunicações.

Receita: publicidade e monetização de dados pessoais.
Em 2016, esse mercado gerou cerca de 30 bilhões de Euros.
Para 2020, expectativa: 45,5 bilhões Euros.

Ponto negativo: neutralidade.
Podem influenciar o comportamento de indivíduos,
Incentivar iniciativas ou desestimular atitudes.
Campanhas políticas, publicitárias ou políticas públicas.
Liberdade de expressão, democratização do acesso a informações,
expressão da opinião pública.

NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO

LATAFORMAS DIGITAIS
D) Plataformas de mídia social e de conteúdo.

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/09/1916551-facebook-vendeu-anuncios-a-perfis-falsos-russos-em-eleicao-nos-eua.shtml
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https://br.reuters.com/article/internetNews/idBRKBN1CZ2FO-OBRIN
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.

http://br.reuters.com/article/internetNews/idBRKBN1CF2UZ-OBRIN?feedType=RSS&feedName=internetNews

NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO

PLATAFORMAS DIGITAIS

OUTROS MODELOS DE NEGÓCIO
Exemplos

MODELOS DE NEGÓCIO INOVADORES
Exemplos

MODELO DE ASSINATURA (Subscrição):
Consiste em oferecer produtos ou serviços através de mensalidade.
Ex.
Origem em 1997 (EUA) - serviço de entrega de DVDs pelo correio.
Em 2007: com a expansão do streaming, permitiu superar a Blockbuster.
Atualmente também produz conteúdos
Possui mais de 100 milhões de usuários.
Outros exemplos

MODELOS DE NEGÓCIO INOVADORES
Exemplos

MODELO DE ASSINATURA

Acesso ilimitado a 1 milhão e e-books.
Brasil: mensalidade R$ 19,99.
Mensalidades entre $ 5 e $ 9.
3 cartuchos com seis lâminas,
frete incluso.
Em qualquer plano o consumidor
ganha um cabo reutilizável na primeira entrega.

MODELOS DE NEGÓCIO INOVADORES
Exemplos

MODELO FREE (gratuito):
Consiste em oferecer produtos ou serviços “gratuitos” aos usuários.
Usuários fornecem informações (pessoais e não pessoais), que após colhidas
são comercializadas.
O destinatário final deste modelo não é o usuário, mas as empresas
que compram as informações coletadas ou que fazem publicidade.
“Se não está pagando pelo produto, é porque você é o produto!”.
Ex.

MODELOS DE NEGÓCIO INOVADORES
Exemplos

MODELO FREEMIUM:
Modelo Free + Modelo Assinatura (Premium)
Consiste em oferecer produtos ou serviços básicos “gratuitos” ao usuário.
Usuários “pagam” por um produto ou serviço “com seus dados”, e
tbm com o possível enfoque publicitário.
Upgrades do serviço são oferecidos através de assinatura mensal.
Empresas faturam com:
a) assinatura mensal, e
b) venda de dados e espaço publicitário.
Ex.

Canais de notícias: que permitem número limitado de leituras mensal por usuários (Free) e
acesso ilimitado a usuários (contas Premium).

MODELOS DE NEGÓCIO INOVADORES
Exemplos

MODELO ON DEMAND (por demanda):
O serviço é utilizado conforme a necessidade-interesse do usuário.
Característica:
entrega com alta qualidade,
agilidade e
conveniência – acesso instantâneo a um serviço Premium.
Cobra uma comissão de pessoas com dinheiro, mas sem tempo, e que pagam
por bens e serviços entregues por pessoas com tempo, mas sem dinheiro.

Tido dos mais propícios a se tornar disruptivo em qualquer mercado.
Exemplos

MODELO ON DEMAND
Aplicativo e-hailing: ato de se requisitar um transporte através de
dispositivo eletrônico – “carona remunerada”.

Conecta usuários com pessoas próximas (vizinhança).
Usuários podem oferecer pequenos serviços e solicitar que pessoas
prestem tarefas dentro da vizinhança.
Foco nos EUA – “agência de empregos temporários”.

Une lojas virtuais e físicas de comércio.
Alternativa à busca pela web, serve como um representante de vendas.
Pedido, p. ex., “procuro por uma mesa para meu consultório”.
Resposta envia sugestões, com preço e descrições.
Para fechar o compra clicar em “I'll take it”.
Atendimento realizado por pessoas: os operadores empregados dos varejistas.
Há também a seção Discover por produtos - catálogos.

MODELOS DE NEGÓCIO INOVADORES
Exemplos

MODELO MARKETPLACE (Mercado):
Plataforma de intermediação entre vendedores e compradores.
Estratégia de canal de distribuição:
Grandes players do mercado permitem que lojistas ofereçam seus produtos.
“o Walmart.com é mais do que uma loja virtual, é como se fosse um shopping
center virtual, onde vários lojistas vendem seus produtos e serviços diretamente
aos consumidores.” (Termos e Condições de Uso do Marketplace).
Receitas - modelos:

a) Através de porcentagem sobre as vendas (modelo puro).
b) Venda de espaço para anúncios
c) Mensalidade por vendedor
d) Adicional sobre o frete
e) Venda de serviços agregados.
Exemplos:

MODELOS DE NEGÓCIO INOVADORES
Exemplos

MODELO DE ACESSO À PROPRIEDADE:
Modelo parecido como um aluguel - “as a service”
– também conhecido como “everything as a service”.
Modelo de economia do compartilhamento (sharing economy):
uma das partes oferece algo de sua propriedade durante tempo limitado.
Bem-propriedade ociosa.

Exemplos:

Zipcar (car sharing) – empresa de sistema de locação de carros - opções por algumas horas ou
por um dia, com preços baratos, e ainda com gasolina e seguro inclusos. O cliente (motorista
habilitado) faz um cadastro e escolhe um dos planos mensais,
Peerby - plataforma holandesa de empréstimos de objetos domésticos sem intermediários

MODELOS DE NEGÓCIO INOVADORES
Exemplos

MODELO DE ECOSSISTEMA:
Promove o “Modelo Dependência”.
Modelo de grandes empresas de tecnologia, que desenvolvem inúmeros
produtos e serviços interligados
– tende a gerar dependência para os usuários, dificuldade do usuário sair dele.

Vende uma rede interconectada e interdependente de produtos e
serviços que incrementam o valor.
A medida que mais se compra cria-se dependência do consumidor.
Serviços interligados, compatibilidade etc.
“iPhone ↔ MacBook ↔ Apple Watch ↔ iPhone ↔ aplicativos.

Exemplos:

MODELOS DE NEGÓCIO INOVADORES
Exemplos

MODELO DE EXPERIÊNCIA:
Empresas que oferecem produtos ou serviços únicos.
Relação de interdependência entre seus produtos e serviços.
Venda de uma experiência superior, pela qual há gente disposta a pagar.
Permite cobrar maiores valores de mercado por isso.
Exemplos:

MODELO DE EXPERIÊNCIA

MODELO DE EXPERIÊNCIA
Tesla Motors
Atua de forma fechada: produz carros elétricos e todos os componentes
diferenciados, como as baterias de alto desempenho.
Modelo de plataforma: é dona da cadeia inteira e isso a torna uma empresa
com diretrizes descentralizadas.
Por isso, em 2016 mesmo vendendo 80.000 carros, e a Ford 6.700.000, a Tesla
hoje vale $4 bilhões a mais do que a Ford.
Mais possibilidades que marcas fortes (Ford ou Fiat), que ainda encontram-se
num sistema linear.

Oferece a bordo experiências exclusivas:
Ex. pratos criados por chefs consagrados.

MODELOS DE NEGÓCIO INOVADORES
Exemplos

PROFISSIONAL “GROWTH HACKING”:
Estratégias de crescimentos para empresas no ambiente digital.
Atuação em todos os segmentos.
Técnicas mais populares:
1. Convites baseados em recompensas.
2. Acesso gratuito a parte de serviços, e oferecimento de exclusividades pagas.
3. Mensagens que agilizam a compra (“restam apenas 3”).
4. Peça apenas informações necessárias ao usuário.
5. Upselling: oferecer produtos relacionados à compra do usuário.
6. Mensagem de engajamento (quando o usuário deixa de visitar a página).
7. Pop-ups anti fuga (oferece serviços e promoções para evitar que o cliente
saia da página).

Exemplo:
Dropbox: sistema de convites – para cada pessoa convidada para o serviço
de armazenamento de dados, o usuário ganha mais espaço para
armazenar os seus próprios dados.

PLATAFORMAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO

PLATAFORMAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO

MARCO CIVIL DA INTERNET
e o reconhecimento e estímulo a novos modelos de negócio
LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014.
Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.
Art. 2º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à
liberdade de expressão, bem como:
V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor;
Art. 3º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:
VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que
não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei.
Art. 4º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção:
III - da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e
modelos de uso e acesso;

PLATAFORMAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO
LEI DO INVESTIDOR ANJO

PLATAFORMAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO
LEI DO INVESTIDOR ANJO
Definição:
“O Investidor Anjo é normalmente um (ex-)empresário/empreendedor ou
executivo que já trilhou uma carreira de sucesso, acumulando recursos suficientes
para alocar uma parte (normalmente entre 5% a 10% do seu patrimônio) para investir em
novas empresas, bem como aplicar sua experiência apoiando a empresa. Importante
observar que diferentemente que muitos imaginam, o Investidor-Anjo normalmente não é
detentor de grandes fortunas, pois o investimento-anjo para estes seria muito pequeno
para ser administrado”. - site Anjos do Brasil.

Fonte: http://www.anjosdobrasil.net/o-que-eacute-um-investidor-anjo.html

PLATAFORMAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO
LEI DO INVESTIDOR ANJO
A Lei Complementar 155/2016:
Inseriu dispositivos na Lei Complementar 123/2006:
a) Alterações no regime de apuração do Simples Nacional e
b) Regulou o formato do investidor-anjo, a partir de 1º/01/2017.
Artigos 61-A a 61-D.

PLATAFORMAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO
LEI DO INVESTIDOR ANJO
A Lei Complementar 155/2016:
Objetivo – aporte de capital para ME e EPP:
Art. 61-A. Para incentivar as atividades de inovação e os investimentos
produtivos, a sociedade enquadrada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos desta Lei Complementar, poderá admitir o
aporte de capital, que não integrará o capital social da empresa.
Também:
Criar um ambiente seguro para o investimento em startups.
Proteger a sociedade de interferências externas – investidor.
O investimento-anjo não é considerado receita da sociedade

- não interfere no enquadramento do Simples (art. 61-A, §4º).

PLATAFORMAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO
LEI DO INVESTIDOR ANJO
Condições da formação do investimento:
a) Firmado por contrato de participação, com vigência até sete anos
(art. 61-A, §1º).

b) Sociedade beneficiada estar enquadrada como ME ou EPP (Simples).
c) Fomento a atividades de inovação e a investimentos produtivos.
d) Investidor anjo pode ser (Art. 61-A, §1º e Art. 61-D):
- pessoa física
- pessoa jurídica ou
- fundo de investimento.

PLATAFORMAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO
LEI DO INVESTIDOR ANJO
Características do investidor-anjo:
Investidor Anjo:
a) não é sócio e não tem direito na gestão ou voto na administração
(art. 61-A, §4º, I). Não é sócio (detentor de cotas/ações), celebra contrato de participação.
b) não responde por dívidas da sociedade investida, inclusive em recuperação
judicial, e não se sujeita ao art. 50 do Código Civil (artigo 61-A, §1ºº, II).
c) remuneração não superior a 50% dos lucros da sociedade investida, pelo
prazo máximo de até cinco anos (artigo 61-A, §4º, III, e §6º).
d) resgate do valor aportado:
- somente depois de dois anos do investimento;
- o pagamento na forma do artigo 1031, CC;
- não pode ultrapassar o valor do investimento corrigido (artigo 61-A, §7º);

PLATAFORMAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO
LEI DO INVESTIDOR ANJO
Características do investidor-anjo:
Investidor Anjo:
e) transferência de titularidade para terceiro alheio à sociedade depende do
consentimento dos sócios, salvo estipulação contratual em contrário.
(artigo 61-A, §9º);
f) venda da sociedade pelos sócios:
O I.A. terá direito de preferência na aquisição,
e direito de venda conjunta da titularidade. (artigo 61-C).

PLATAFORMAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO
LEI DO INVESTIDOR ANJO
Crítica:
INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 1719, de 19 de Julho de 2017 (RFB)
Regulamentou a tributação do art. 61-A, da LC 123/06.

Determinou que incidência de Imposto de Renda sobre:
A “remuneração periódica” e
Os “ganhos no resgate do investimento”.
Alíquotas que decrescem de 22,5% a 15%,
a cada 180 dias de permanência do investimento.

LEI DO INVESTIDOR ANJO
INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 1719, de 19 de Julho de 2017 (RFB)

Crítica - na prática:
O tratamento da IN (RFB) equivale a tratar a rentabilidade do investimento-anjo
como aplicação de renda fixa ou variável, e não um investimento produtivo.

Opção por participação societária (quotas ou ações):
Dividendos isentos de imposto de renda e
Ganhos de capital, sujeitos à alíquota de 15% até R$ 5 milhões (Lei 13.259/16),

Reflexão:
a IN 1.719/2017 desincentiva a realização de investimentos-anjo.
Deveria ter considerado a “remuneração periódica” do investimento-anjo como
dividendo - que é isento de imposto de renda. A própria lei restringe o investimento-anjo a
investimento produtivo.

UMA ANÁLISE CRÍTICA
DIREITO,

ECONOMIA DO COMPARTILHAMENTO e

TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS

ECONOMIA DO COMPARTILHAMENTO E TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS:
A compreensão dos referidos fenômenos e suas consequências sobre a
regulação jurídica.
INTRODUÇÃO
Muitos do novos modelos de negócios são associados à:
a) ECONOMIA DO COMPARTILHAMENTO
b) TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS.
Ambos os termos são utilizados para destacar:
Aspectos revolucionários dos negócios assim identificados, e
de forma subjacente, afastar a incidência da regulação jurídica existente
Obra-fonte: FRASÃO, Ana. ECONOMIA DO COMPARTILHAMENTO E TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS: A
compreensão dos referidos fenômenos e suas consequências sobre a regulação jurídica.

ECONOMIA DO COMPARTILHAMENTO E TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS:
A compreensão dos referidos fenômenos e suas consequências sobre a
regulação jurídica.
INTRODUÇÃO
Objetivo:
Problematizar ambos os conceitos para verificar em que medida podem
afastar a regulação jurídica já existente.
Especialmente nas áreas de regulação “dura” – aquelas atentas ao princípio da
primazia da realidade sobre as formas jurídicas – que se utilizam de normas para:
a) Tutelar interesses de vulneráveis
(Direito do Trabalho e Direito do Consumidor)

b) Tutelar interesses difusos
(Direito Ambiental e Direito da Concorrência).

ECONOMIA DO COMPARTILHAMENTO E TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS:
A compreensão dos referidos fenômenos e suas consequências sobre a
regulação jurídica.
ECONOMIA DO COMPATILHAMENTO
Ausência de consenso sobre definições
Característica comum:
“a cooperação entre indivíduos autônomos a fim de assegurar o
aproveitamento mais eficiente e racional de bens ociosos”.
Ver:

RANCHORDÁS, Sofia. Does sharing mean caring? Regulating innovation in the
sharing economy. Minnesota Journal of Law, Science and Technology. v. 16, n.1, pp.
1-63, 2015.
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ECONOMIA DO COMPATILHAMENTO
Análise dos (3) modelos
Terceiro modelo:

ECONOMIA DO COMPATILHAMENTO
Sob o “guarda-chuva” da economia do compartilhamento,
multiplicidade de interações humanas, que podem ter configurações distintas.

Destaque em 3 (três) modelos:
(i) Aqueles que têm no seu núcleo relações sem natureza lucrativa nem
econômica, baseados normalmente na possibilidade de cooperação para troca
de favores ou mesmo para ações solidárias, sem que haja trocas monetárias;
(ii) Aqueles que têm no seu núcleo interações econômicas entre pares – partes
em igual posição de poder de barganha – que são intermediadas e facilitadas
por uma plataforma ou meio virtual que possibilite o networking, o
matchmaking e, consequentemente, o negócio jurídico;
(iii) Aqueles que têm no seu núcleo interações econômicas protagonizadas por
um agente empresarial, cujo papel vai muito além de apenas possibilitar os
negócios jurídicos por meio da plataforma ou meio virtual por ele criado e
mantido. Nesses casos, o referido agente controla o conteúdo dos negócios
jurídicos e, em muitos casos, suprime a possibilidade real de negócio jurídico
direto entre os usuários, tornando-se, mais do que um intermediador, o
verdadeiro contratante entre as distintas pontas do networking.

ECONOMIA DO COMPATILHAMENTO
Análise dos (3) modelos
Dois primeiros modelos:
– interações não lucrativas nem econômicas entre pares, facilitadas pelo meio virtual
Destaque para o aspecto da cooperação
Possibilidade de constituírem entre usuários relações simétricas de natureza
civil ou comercial

Síntese do dois primeiros modelos:
(i) núcleo relações sem natureza lucrativa nem econômica - cooperação para troca
de favores ou mesmo para ações solidárias, sem trocas monetárias;
(ii) núcleo interações econômicas entre pares – partes em igual posição de poder de
barganha – que são intermediadas e facilitadas por uma plataforma ou meio virtual;

ECONOMIA DO COMPATILHAMENTO
Análise dos (3) modelos
Terceiro modelo:
A cooperação paritária entre agentes cede lugar à direção do agente
empresarial detentor do meio virtual ou da plataforma
Tendência dominante de hierarquia e direção unitária (organiz. empresarial)
Agente:
Normalmente exerce nítida atividade empresarial sobre o serviço ofertado
Estabelece:
a) as regras e as cláusulas dos contratos,
b) a forma como o serviço será prestado e,
c) o mais importante, o preço dos serviços.

ECONOMIA DO COMPATILHAMENTO
Análise dos (3) modelos
Terceiro modelo:
Partes usuárias da plataforma:
Ausência de liberdade sobre os elementos centrais do contrato
– fixados exclusivamente pelo agente empresarial detentor da plataforma
– preço e condições do serviço.

Interferência direta do agente empresarial no serviço ofertado:
Ótica dos prestadores – sujeição a aspectos de:
a) qualidade
b) padronização
c) preços.
Ótica dos usuários
– ausência de opção, devendo aceitar a oferta do serviço
predeterminado, tal como proposta pelo titular da plataforma.

ECONOMIA DO COMPATILHAMENTO
Análise dos (3) modelos
Terceiro modelo:
Reflexão
“...o terceiro modelo, longe da cooperação que seria ínsita à
economia do compartilhamento, normalmente se baseia na centralidade de
determinados agentes empresariais, que podem impor o seu poder
diretivo e hierárquico aos prestadores de serviços – terreno fértil para o
surgimento de relações de trabalho, autônomo ou subordinado –, ao
mesmo tempo em que podem ofertar um serviço padronizado aos
usuários por meio de contrato de adesão – terreno fértil para o
surgimento da relação de consumo”.

ECONOMIA DO COMPATILHAMENTO
Análise dos (3) modelos
Terceiro modelo:
Tal modelo está se tornando cada vez mais dominante
Normalmente presente em mercados altamente concentrados
Apesar de distante dos pressupostos da economia do compartilhamento
muitos negócios são considerados exemplos dessa economia.

ECONOMIA DO COMPATILHAMENTO
Análise dos (3) modelos
Terceiro modelo:

Didi Chuxing

ECONOMIA DO COMPATILHAMENTO
Análise dos (3) modelos
Terceiro modelo
Algumas posições sobre o tema
Juliet Schor:
aquilo que deveria ser uma prática transformadora vem sendo apropriada por
grandes agentes empresariais.

Robert Reich:
a economia do compartilhamento está se tornando uma economia do
compartilhamento de sobras – “scraps” -, já que grandes capitalistas estão auferindo
a maior parte do valor do trabalho produzido sem assumirem a responsabilidade
respectiva.

Richard Stallman:
esse terceiro modelo, longe de ser propriamente “sharing economy”, está mais
próximo do que chama de “piecework subcontractor economy” - quando o modelo de
negócio deixa de se basear no aproveitamento racional de bens ociosos.

ECONOMIA DO COMPATILHAMENTO
Análise dos (3) modelos
Terceiro modelo:
Em suma, no terceiro modelo:
Devido a característica marcante da estrutura empresarial que
orienta a prestação de serviços.
Os aspectos "revolucionários" da cooperação e da solução para a
ociosidade de bens nem sempre são tão nítidos,

E A QUESTÃO DE DISRUPÇÃO?

ECONOMIA DO COMPATILHAMENTO
DISRUPÇÃO
A primeira grande discussão:
Em que medida a disrupção se diferencia da inovação
- esta última como característica inerente ao capitalismo.

Schumpeter, 1942, a ideia da inovação como destruição criativa
- indica que a regulação jurídica dos mercados, especialmente nas áreas
“duras”, é naturalmente vocacionada a lidar com inovações destrutivas.

É preciso refletir:
a) o que seriam tecnologias disruptivas e
b) qual a efetiva repercussão sobre as áreas de regulação dura.
O debate é ainda bastante nebuloso.

ECONOMIA DO COMPATILHAMENTO
DISRUPÇÃO
Todos os negócios da economia do compartilhamento são disruptivos?
YOCHAI BENKLER:
A internet e a possibilidade de cooperação desinteressada é que são fenômenos
transformadores.
A chamada networked information economy (economia da informação em rede) está baseada
em lógica distinta do mercado.

O que poderia ser considerado disruptivo?
A cooperação desinteressada, aspecto que obviamente não está presente
no terceiro modelo aqui tratado.

ECONOMIA DO COMPARTILHAMENTO E TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS:
A compreensão dos referidos fenômenos e suas consequências sobre a
regulação jurídica.
CONCLUSÕES
O texto não intenta propor conclusões sobre:
a) os pressupostos examinados ou
b) sobre os diferentes modelos de negócio

Finalidade:
Mostrar que não se pode seduzir facilmente com categorias como economia do
compartilhamento e disrupção.

Crítica:
Economia do Compartilhamento:
É necessário ter cuidado com os novos negócios, pois muitos têm mais aspectos
empresariais tradicionais do que de economia de compartilhamento.
Realidade que justifica a incidência da regulação “dura”.

CONCLUSÕES
Crítica:
Tecnologias Disruptivas:
O papel disruptivo da tecnologia precisa ser visto com mais rigor para:
A) apurar melhor o que pode ser considerado disrupção.
B) refletir sobre em que medida as normas cogentes das áreas de regulação
“dura” devem ser aplicadas nestes casos.

Conclusão preliminar:
“...se a grande eficiência dos novos negócios estiver decorrendo mais da sua
habilidade de se furtarem à incidência das normas de regulação dura – especialmente do
Direito do Trabalho e do Direito do Consumidor – do que propriamente dos elementos
revolucionários de economia do compartilhamento e de disrupção, estamos diante de um
sério problema, a exigir de todos nós um esforço concentrado para a busca de soluções
regulatórias condizentes com os princípios da primazia da realidade sobre a forma e da
necessária correspondência entre poder empresarial e responsabilidade”.
ANA FRAZÃO

PLATAFORMAS DA ECONOMIA CRIATIVA
SETORES

MÚSICA E AUDIOVISUAL
Mercado: Lojas Físicas – Download – Streaming.
Regulação do Setor:
Direito autoral e streaming são conjuntos de direitos – não dá para afirmar que streaming é ou não
execução pública – países europeus definem parte para execução pública e parte não.

– distribuição e produção de conteúdo (ex. Spotify, Deezer, Youtube, Netflix, HBO).
– interatividade, consumo (autonomia-escolha), abertura, acesso, etc.

Receitas:
↑ Indústria ↓ Autores (compositores, músicos e interprétes).
Desafios:
- estímulo à diversidade de conteúdo.
- promover um ambiente de ampla concorrência.
- fortalecer a gestão coletiva!? (proposta do governo).

REFLEXÕES FINAIS
e

DESAFIOS

Harmonia entre direitos fundamentais
e estímulo à atividade empresarial no meio digital
Regulação da proteção (e uso) de dados pessoais e não pessoais
armazenamento, compartilhamento e responsabilização dos agentes

Liberdade de expressão, acesso à informação, exercício da cidadania.
Incentivo à inovação e às novas tecnologias digitais.
Regulação das novas tecnologias – Inteligência Artificial e Robôs.

ESTRATÉGIA BRASILEIRA PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
DOCUMENTO BASE PARA DISCUSSÃO PÚBLICA

AÇÕES ESTRATÉGICAS
Aprimorar os marcos legais relativos ao uso do capital humano
inclusive facilitação do recrutamento de profissionais estrangeiros.
Qualificação da força de trabalho - competências para a economia digital.
Mecanismos jurídicos e tributários para a redução dos riscos dos investimentos e
custos de capital para aportes em startups.
Estimular a oferta de financiamento nos estágios iniciais das empresas de
tecnológica, (early stages) - atração de capital de risco.
Estimular a mudança da cultura para ambientes que tolerem o erro: revisão de
aspectos da falência e a simplificação para abrir e fechar um negócio.
Desburocratização para aumento da competitividade (licenças etc).
Ações à internacionalização das startups brasileiras.
Aprimorar iniciativas de governo de apoio a startups (aceleração, captação de
recursos, conexão com investidores, universidades e empresas).

ESTRATÉGIA BRASILEIRA PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO
Disciplina: Direito da Sociedade da Informação:
Direitos Intelectuais, Economia Criativa, Direitos Autorais e Novas Tecnologias (2017.02)
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Grupo de Trabalho Interministerial - Portaria nº 842, de 17 de fevereiro de 2017.

O presente material é protegido pela Lei dos Direitos Autorais, devendo ser utilizado apenas para
fins educacionais, como material de apoio pelos acadêmicos matriculados na respectiva disciplina,
sendo proibida a reprodução e divulgação a terceiros, sem a prévia e expressa autorização do
autor (artigos 28 e 29, Lei 9.610/98).

