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 O futuro incerto da economia de partilha
Trocar o carro próprio por um veículo partilhado e dividir com estranhos um espaço de trabalho ou um quarto? A covid-19 tornou os consumidores
mais cautelosos e, depois das quebras de 80% no pico do confinamento e da onda de despedimentos em março, os analistas chegaram a prever que

30% da chamada “gig economy” viesse a desaparecer em dois anos. Mas o setor garante estar a adaptar-se e mostra sinais de otimismo.

Helena Viegas | Pedro Teixeira - Ilustração
07 de Novembro de 2020 às 11:00
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A crise no turismo mundial, a viver o pior ano de sempre, já seria um
problema. Mas a pandemia trouxe também os confinamentos, o
teletrabalho e ainda o medo de contágio, em si mesmo uma ameaça para a
economia de partilha. Em abril, um inquérito do Statista Research
Department revelava que 28% dos norte-americanos admitiam ser pouco
provável voltar a usar um veículo partilhado ou reservar um Airbnb antes
da descoberta de uma vacina. "O vírus gerou desconfiança - e nós
precisamos dessa confiança para entrarmos numa casa ou num carro de
quem não conhecemos", lembra Rodrigo Saturnino, investigador na área
da sociologia digital no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
(CECS) da Universidade do Minho. 

"Mesmo que regressem ao trabalho e voltem a viajar, a forma como as
pessoas se comportam pode mudar nos próximos anos", alertou Daniel
Ives, diretor-geral de análise de investimentos da Wedbush Securities,
ouvido pelo The New York Times logo em maio. "Cerca de 30% da receita da
‘gig economy’ pode desaparecer nos próximos um a dois anos, e boa parte
dela é impossível de recuperar", calculava o analista, referindo-se às
formas alternativas de trabalho e à economia de partilha, à qual o digital
veio dar escala. 

Nessa altura, muitos previram o fim da chamada "gig economy". No
entanto, depois das quebras de março e abril - que chegaram a atingir os
80% a nível mundial no setor da mobilidade partilhada, gerando uma onda
de despedimentos -, o setor reagiu. Surgiram novos serviços, o verão
trouxe ecos de recuperação e chegam agora notícias que mostram
dinamismo. A Waze quer lançar um serviço de boleias partilhadas na
Europa, Portugal incluído - o que, de acordo com Dani Simons, responsável
da Waze para as parcerias com o setor público, citada pelo Dinheiro Vivo,
poderá acontecer já em 2021. Na ausência de vacina e com o mundo a braços
com a segunda vaga da pandemia, o futuro da economia partilhada
permanece, no entanto, uma incógnita. 

LEIA TAMBÉM
Apple diminui em 15% a comissão que cobra a pequenas empresas pelas suas aplicações

O "tsunami" covid-19O "tsunami" covid-19

O efeito do SARS-CoV-2 nas empresas da "gig economy" foi imediato,
desde logo porque a grande maioria destas organizações apostou num
crescimento baseado no aumento massivo do volume de vendas, mais do
que no lucro a curto prazo, o que as torna mais suscetíveis às crises. Mas
também porque a pandemia alterou comportamentos. O abalo sentiu-se
logo em março e foi-se intensificando ao longo do segundo trimestre de
2020. 

A plataforma Airbnb viu as novas reservas caírem globalmente 85%, tendo
atingido uma taxa de cancelamento de 90%, segundo a consultora AirDNA,
citada pela Wired. Retomou, entretanto, a intenção de entrar em bolsa este
ano. Mas não sem antes anunciar o despedimento de 1.900 funcionários e
rever a previsão de receitas para um valor 50% inferior ao do ano anterior.
"Embora saibamos que o Airbnb se recuperará totalmente, as mudanças
pelas quais o negócio vai passar não são temporárias ou de curta duração",
escreveu Brian Chesky, CEO do Airbnb, num memorando enviado em maio
aos funcionários e publicado pelo The New York Times.

No setor da mobilidade, a realidade não foi muito diferente. Entre abril e
junho, as reservas de viagens da Uber desceram globalmente 72% em
relação ao primeiro trimestre, com uma diminuição das receitas calculada
em 29%, levando ao despedimento de 3.700 pessoas. E o mesmo se passou
com a concorrente Lyft que, segundo o The New York Times, registou
quebras de 80% em março e continuou a cair 75% em abril, anunciando um
corte de mil postos de trabalho.

Em Portugal, onde operam a Uber, a Bolt e a Free Now, a crise terá sido
ainda mais acentuada. A Uber não revela os números, mas David Ferreira da
Silva, responsável da Bolt em Portugal, confirma que o negócio sofreu uma
diminuição "à volta de 90%", obrigando a adaptações, que se traduziram,
por exemplo, no lançamento de um novo serviço de entrega de
encomendas. 

Segundo o responsável, a tendência começou a inverter-se lentamente em
maio e em setembro a empresa já registou "níveis de procura acima dos de
fevereiro". Entre os incentivos para a recuperação estiveram a
possibilidade de escolher um carro com divisória acrílica e "o facto de
muitas pessoas evitarem os transportes públicos coletivos". 

Esta motivação pode vir a significar um regresso das bicicletas partilhadas
e das trotinetas, que em março e abril desapareceram de dezenas de cidades
em todo o mundo, numa retirada radical que envolveu centenas de
despedimentos. 

"Num primeiro momento, recolhemos toda a frota em 99% dos mercados.
Mantivemo-nos a circular apenas em duas cidades da Coreia do Sul",
explica ao Negócios Nuno Inácio, responsável de marketing da Lime. A
multinacional a operar em Lisboa - que em junho adquiriu a Jump, unidade
de mobilidade partilhada da Uber, e está atualmente a avaliar o regresso
das bicicletas - continuou inoperante por dois meses. Regressou a 22 de
maio, com a implementação de brigadas de desinfeção e uma recuperação
impulsionada já não por turistas, mas pelos habitantes das cidades.

Em Lisboa, "o tempo de utilização cresceu 34% e registou-se um aumento
de 18% na distância média percorrida", afirma Nuno Inácio. Sinais de uma
mudança de comportamento que o responsável tende a interpretar como
um resultado da pandemia, que veio sublinhar algumas vantagens da
micromobilidade. "Mais pessoas preferem usar um transporte individual,
que lhes permita andar ao ar livre. Se calhar, antes escolhiam a trotineta
como complemento do autocarro ou do metro e agora usam-na para todo o
percurso, o que explica o aumento do tempo de utilização de 10 para 13
minutos", arrisca. 

Mudam-se os temposMudam-se os tempos

Contracorrente, os negócios de entrega ao domicílio assistiram a um
aumento da procura durante o confinamento, situação que se manteve e
deverá acentuar-se com o regresso ao estado de emergência em vários
países da Europa e agora também em Portugal. As vendas da Amazon
cresceram 92,7% e, segundo a Mastercard, entre abril e maio, os
consumidores norte-americanos gastaram mais de 53 mil milhões de euros
em "e-commerce". A estatística da Uber Eats é igualmente elucidativa: o
número de restaurantes aderentes passou de 220 mil em 2019 para 500 mil
- e, segundo a Sensor Towers, foi a aplicação mais descarregada em todo o
mundo no segundo trimestre de 2020, período em que ultrapassou a receita
conseguida nos 12 meses do ano anterior.

A nova realidade fez com que muitas das empresas digitais lançassem
novos serviços, caso da Bolt e da Uber, com o Drop off, e trouxe mudanças
em todo o mundo. Na Índia, um artigo do The Economic Times apontava
quatro novas tendências da economia de partilha: em vez de boleias
partilhadas, as empresas passaram a oferecer opções de condução
individual; os "coworkings" aumentaram o espaço atribuído a cada
utilizador; as rendas em apartamentos partilhados congelaram; e as
empresas estão agora mais empenhadas em procurar clientes
institucionais.

A história recente do espaço Now_Beato mostra movimentos semelhantes
por cá. O designer Fernando Mendes, fundador do Cowork Lisboa e
atualmente gestor do novo espaço na zona oriental da capital, explica que
houve um êxodo de "freelancers", por definição os trabalhadores mais
frágeis, logo no início da pandemia, que ainda não se inverteu. "Em abril,
maio, eu estava a tentar perceber o que era isso de declarar insolvência...",
conta, demonstrando a dimensão da crise. Depois, a situação alterou-se.
Em setembro, surgiu-lhe uma "proposta impensável" de uma
multinacional: ficar com metade do edifício de 2000 metros quadrados,
para receber uma equipa de conteúdos digitais ainda em crescimento, mas
que deverá chegar às 200 pessoas. Fernando Mendes mantém-se no
entanto cauteloso. "É difícil tirar ilações ou prever o que se irá passar num
futuro próximo. O país está em guerra. Tudo o que estamos a ver acontecer
é temporário", alerta. 

O designer Frederico Mancellos, fundador do hub criativo Todos, viu sair do
espaço uma empresa ligada à organização de viagens e conta ter recorrido a
"incentivos sob a forma de descontos", para "manter a comunidade e o
ecossistema" do "cowork". Mas, como explica o sócio Frederico Miranda,
realizador que também trabalha na área da publicidade, o SARS-CoV-2
trouxe efeitos muito diversos, nem todos negativos. A pandemia afastou as
produtoras estrangeiras, fez com que algumas contratassem equipas
completas, "incluindo mais responsáveis de topo", e "aumentou a procura
de filmagens para transmissões em ‘live streaming’". Além disso, veio
sublinhar as potencialidades deste tipo de espaços. 

Frederico Miranda lembra que "as grandes empresas estão a desmembrar-
se em grupos mais pequenos" e há uma maior aposta na colaboração
transnacional, que cruza diversas áreas. "A pandemia talvez tenha vindo
mostrar às empresas com grandes departamentos que podem fazer as
coisas de outra maneira." Num espaço menor, mas com capacidade de
crescer, mais criativo e potenciador de sinergias. "Quando se procura uma
coisa mais elástica, a verdade é que poucos espaços conseguem aumentar e
diminuir as suas estruturas em poucos dias, e nós temos essa capacidade",
explica. 

Economia volátil e flexívelEconomia volátil e flexível

"Uma das características da economia de partilha é a sua flexibilidade e
capacidade de adaptação muito rápida", refere o sociólogo Rodrigo
Saturnino. Uma vantagem permitida pela rapidez do desenvolvimento
tecnológico, mas também, reforça, pela precariedade das relações laborais. 

Nuno Boavida, investigador do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais
da Universidade Nova, acredita que esta questão vai continuar na ordem do
dia. O momento é "de grande incerteza científica e socioeconómica",
lembra o doutorado em Avaliação de Tecnologia. "A ‘gig economy’ tem
mais capacidade de manobra, muitas vezes porque os empresários não têm
os encargos que, no atual modelo europeu, outros têm. A flexibilidade
permite-lhes encaixar o choque com maior facilidade, porque podem
mandar as pessoas para casa, não tendo responsabilidade social", explica.
"A pandemia veio trazer mais achas para uma fogueira que já ardia
lentamente. Não será altura de o Estado regular esta economia?", conclui.

Considerando a "gig economy" de uma forma mais abrangente, e
nomeadamente os "freelancers" da área do marketing e das TI, tradutores,
etc., Nuno Boavida baseia-se nos dados revelados pelo On-line Global
Index para descrever a evolução do mercado. Socorre-se também da
informação recolhida no âmbito do projeto europeu que lidera
("Crowdwork - Encontrar novas estratégias para organizar os
trabalhadores das plataformas digitais na economia Gig"). "Houve uma
grande queda em março e abril, mas o mercado recuperou a partir de
meados de maio - mais rapidamente na economia norte-americana e de
forma mais lenta na economia europeia", explica, acrescentando que os
profissionais altamente qualificados foram os menos afetados.

Nuno Boavida confessa-se surpreendido. "Esperávamos que, com a
chegada da pandemia, muitas pessoas no desemprego ou em ‘lay-off’
entrassem na ‘gig economy’, fazendo cair os preços, mas não esperávamos
que houvesse um aumento de trabalho. No entanto, muitas empresas
procuraram o online para manter os negócios", explica. Um passo em
frente, sem recuo à vista. "As empresas que já trabalhavam online
continuaram e as que não o faziam antes entraram no online. E isso ficará".

Mais otimista ainda, Andrew McWilliams, autor de um estudo da
consultora BCC Research sobre a economia de partilha, mantém as
previsões. Segundo o analista, a economia de partilha deverá mesmo valer
1,28 biliões de euros em 2024, o que significa que continuará a crescer a
uma média de 31,9% ao ano, apesar da pandemia. "A natureza da economia
partilhada não é senão flexível. A nossa expectativa é que as empresas
percebam que as pessoas podem ser igualmente produtivas sem longas
viagens", justifica. Uma nova realidade que implicará equipas a trabalhar
de forma remota, criando a necessidade de mais espaços de "coworking" e
também de boleias partilhadas, trotinetas, bicicletas para cobrir pequenas
distâncias e chegar até lá. 
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