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RESUMO 
No presente trabalho, pretende-se analisar o caso do Sharing City Seoul, que se propõe como uma 
política pública de economia compartilhada introduzida em 2012 pelo Governo Municipal de 
Seul, Coreia do Sul. Realiza-se tal estudo com intuito de observar os potencias das plataformas 
de economia colaborativa em modificar a relação com o meio ambiente e com a própria 
comunidade. Trata-se, portanto, das possibilidades deste método como viabilizador do 
desenvolvimento sustentável e da democratização do direito à cidade. Neste passo, é cediço que 
a teoria do compartilhamento implica na mudança das relações capitalistas e consumeristas 
modernas, em prol do ressurgimento da humanização e da valorização da troca que permeia os 
relacionamentos. Entretanto, verifica-se, no âmbito prático, a racionalização dos negócios 
colaborativos, a exemplo do Airbnb e do Uber, que já demonstram essa tendência. 
 
Palavras-chave: economia compartilhada; desenvolvimento sustentável; direito à cidade; 
Sharing City Seoul. 
 
 
ABSTRACT  
The purpose of this paper is to analyze the case of the Sharing City Seoul, which proposes itself 
as a public policy of sharing economy. It was introduced in 2012 by the Seoul Municipal 
Government, South Korea. The current study is carried out in order to observe the potential of 
collaborative economy in modifying the human relationship with environment and with their 
community. The main idea is, therefore, to evaluate the possibilities of this method as an enabler 
of the sustainable development and the democratization of the right to the city. Thus, it is known 
that the theory of sharing implies a change in the modern capitalist and consumerist relationships, 
in favor of the revival of humanization and the valorization of intersubjective exchanges. 
However, in a practical context, the rationalization of collaborative business, such as Airbnb and 
Uber, is already evident. 
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INTRODUÇÃO 

As políticas desenvolvimentistas adotadas, principalmente, nos países de 

industrialização tardia acarretaram o aumento da desigualdade, agravado pelo o 

capitalismo de cunho hiperconsumista. Adicionalmente, provocaram a alta produção de 

resíduos, a uso desmedido de recursos naturais e a contaminação do ar, resultando no 

comprometimento da natureza para as próximas gerações. 

Neste cenário, surgiram as ideias de sustentabilidade e de desenvolvimento 

sustentável com o intuito de modificar a relação predatória do ser humano com a natureza 

e com a própria comunidade, promovendo a preservação e a conservação do meio 

ambiente, em seu conceito amplo, para o futuro. Com isso, se requere mudanças na 

compreensão de desenvolvimento e do seu arcabouço ideológico para a valorização do 

meio natural e social e, consequentemente, do próprio indivíduo como sujeito de direitos.  

O direito à cidade se refere a um dos conceitos que vislumbra a aplicação dos 

direitos humanos e do meio ambiente ecologicamente equilibrado ao meio urbano. Com 

isso, busca o acesso das condições relacionadas à qualidade de vida urbana, como o 

acesso a serviços de saneamento básico, transporte público, comunicação, moradia, 

educação etc., bem como a aproximação da sustentabilidade e a reconstrução do 

sentimento de comunidade.  Entretanto, em diversas cidades, especialmente nas grandes 

metrópoles, partes de seus habitantes não apresentam meios para conseguir o acesso a 

tais questões, e se observa o descaso com o meio natural. 

Na Coreia do Sul, por exemplo, o crescimento econômico e populacional, baseado 

em um modelo neoliberal, após a segunda metade do século XX gerou dívidas sociais e 

ambientais, cujos efeitos estão presentes até hoje, como a maior taxa pobreza entre idosos 

dentre os países da OCDE – Organização das Nações para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico. Seul, sua capital, tem adotado medidas, em conjunto com 

o governo nacional, para reduzir a desigualdade social por meio da ampliação do acesso 

à educação pública de qualidade e da criação da previdência social. 



 

Revista Controversia nº 2. (Año 2021) 
ISSN 1577-4090 
Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense 3 

Portanto, tal questão implica ainda na efetivação do direito à cidade, cuja 

conceituação nasceu no fim da década de 1960, como resposta ao modelo capitalista de 

organização social que exclui parte da população dos benefícios da vida urbana. 

Quanto ao meio ambiente, a Coreia do Sul se trata de um país que lida 

constantemente com a poluição, principalmente a contaminação do ar1, consequência de 

políticas desenvolvimentistas desmedidas e da alta concentração de veículos e da 

proximidade da China, que intensificou a industrialização nos últimos 30 anos sem o 

devido cuidado com o impacto ao meio ambiente. 

A Coreia do Sul se comprometeu em reduzir em até 30% as emissões até 20222 e 

vem adotando desde então políticas de redução da poluição, como a construção de 

ciclovias, o incentivo ao uso de transporte público. No ano de 2018, inclusive, a cidade 

Seul, capital da Coreia do Sul, decidiu pela gratuidade dos transportes públicos nos 

momentos em que for verificado baixa qualidade do ar. 

Tais aspectos são elementos da política municipal de valorização dos seres 

humanos e do meio ambiente adotada pela municipalidade, desde 2012, denominada de 

Sharing City Seoul (Cidade Colaborativa Seul, na tradução literal), sendo o primeiro 

município a definir, declaradamente, uma política pública de economia compartilhada. 

Nesta direção, pretende-se elucidar os conceitos de economia compartilhada, de 

desenvolvimento sustentável e de direito à cidade e verificar a potencialidade de 

programas municipais colaborativos para implementá-los, em específico o Sharing City 

Seoul. 

 

INDUSTRIALISMO E URBANIZAÇÃO 

O industrialismo, intensificado pelo capitalismo, promoveu a alteração da relação 

do indivíduo com a natureza e do urbanismo tradicional, se direcionando para a 

instrumentalização do meio natural (GIDDENS, 1991; WEBER, 2004). Ademais, 

apresenta função de destaque para a aplicação da ciência à transformação das matérias-

primas e para o desenvolvimento da tecnologia. 

 

1 O país possui o título infeliz de Estado da OCDE com a pior qualidade do ar, conforme State of Global 
Air 2017, relatório do Health Effects Institute in the United States, organização não-governamental. 
2 O anúncio em questão foi realizado pelo Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, como parte das 
medidas para melhorar a qualidade do ar no país, comunicadas em 26 de setembro de 2017. 
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Primeiramente, vale ressaltar que as sociedades tradicionais possuíam e possuem 

uma relação com o meio natural, em decorrência da atribuição a este de misticismos 

(GIDDENS, 1991). Assim, a natureza estava relacionada com o sagrado, que foi 

gradualmente afastado com o avanço do cristianismo. A doutrina cristã promoveu a 

hierarquização entre o homem e o seu meio, e o mesmo processo de racionalização do 

meio ambiente é vislumbrado no seio do confucionismo (WEBER, 1968). 

Posteriormente, a ciência se desenvolveu a partir da objetivação da natureza, 

atrelada a visão antropocêntrica de mundo, que foi resultado do individualismo 

propagado pelo Iluminismo e pelo capitalismo (HANSEN, 1999). Com o fortalecimento 

destes elementos, houve intensa modificação na relação do ser humano com a natureza, 

abandonando a perspectiva como meio de subsistência, como criação divina e relacionada 

com um aspecto místico. 

Com o uso da ciência e da tecnologia no processo de industrialização, a produção 

aumentou consideravelmente, necessitando da ampliação do mercado consumidor e 

consequente expansão das exportações, mediante o desgaste do meio ambiente e a 

exploração da mão-de-obra.  

O industrialismo acarretou no crescimento exponencial da população das cidades 

pela migração da população campesina e de pequenas vilas, em busca de melhoria na 

qualidade de vida e de trabalho assalariado. No caso sul-coreano, cerca de um quinto da 

população, 9,776 milhões de pessoas, moram na capital do país, Seul.  À guisa de 

esclarecimento, a população urbana subiu de cerca de 14% para mais de 65% entre 1945 

e 1985, isto é, houve um crescimento gigantesco dos centros urbanos, resultando na 

ausência de acesso universal às necessidades básicos. Como as demais metrópoles, sofre 

também com o descarte de resíduos, que piora a questão ambiental já prejudicada pela 

contaminação do ar. Resultou, assim, o rearranjo da organização territorial com o 

aumento das cidades em prol da formação de recursos humanos e de mercado 

consumerista.  

O processo de industrialização na Coreia do Sul ocorreu de forma rápida e intensa 

na segunda metade do século XX, estruturado a partir de um sistema neoliberal de estado 

pautado em uma Constituição com garantia de direitos fundamentais (CHOI, 2013, p. 6). 

No curso deste, o país recebeu apoio dos Estados Unidos, que supervisionavam 

militarmente a Coreia do Sul, desde a divisão das Coreias. Contudo, o industrialismo 

orientado para a exportação foi intensificado no período ditatorial, entre 1961 e 1987, 
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com políticas liberais voltadas para o desenvolvimento econômico e com restrição de 

direitos sociais (CHOI, 2013, p. 9). Tais questões geraram a elevação da produção de 

resíduos e a contaminação do ar, assim como o crescimento econômico sem o devido 

acompanhamento do desenvolvimento humano, mais especificamente, com limitações a 

direitos trabalhistas e à seguridade social. 

O modelo adotado pela Coreia chegou ao esgotamento ainda no final da década 

de 1980 (LEE, 1997). A partir deste período, o governo sul-coreano gradualmente adotou 

políticas de intervenção na economia e na ordem social, com enfoque no direito à 

educação e na promoção de políticas de bem-estar (LEE, 1997). Esta abordagem social 

contribuiu para o desenvolvimento no país, que ocupa, atualmente, o 17° lugar no ranking 

entre os maiores índices de desenvolvimento humano (IDH) com  0,898, cujo valor é 

considerado muito alto (PNUD, 2020). No tocante ao coeficiente de Gini, medida usada 

para a verificação da desigualdade social, a Coreia do Sul possui 0,35, de acordo com a 

OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), que demonstra 

uma forte concentração de renda no país (OCDE, 2017). 

Ao que concerne ao modelo de urbanização, foi extremamente afetado 

industrialização com alta concentração populacional nas áreas de desenvolvimento do 

setor secundário (SPOSITO, 2004). A constituição das cidades foi conforme a estrutura 

hierarquizada pela concentração de capital, de fatores de produção e de gestão. Formou-

se ainda a organização espacial como fruto da divisão social, com bairros de pobres e de 

ricos. Adicionalmente, o rápido crescimento repercutiu na falta de saneamento básico, 

moradia, dentre outros problemas urbanos, que foi intensificado com o baixo valor dos 

salários. 

Mediante o surgimento dos direitos sociais, iniciou-se o processo de ampliação da 

realização destes, no entanto, ainda os aspectos mencionados persistem. Neste diapasão, 

há diversos movimentos contrafactuais que buscam alterar a organização social e a 

instrumentalização da natureza, como a economia circular, a economia verde e o 

desenvolvimento sustentável. Em 2017, a Organização das Nações Unidas (ONU) definiu 

o desenvolvimento sustentável como meta da Agenda de 2030, como forma de incentivar 

os países e os atores sociais a atuar em prol dos direitos humanos e do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Por meio dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

e das 169 metas previstas, a Agenda propõe a atuação do Estado de forma positiva na 

vida privada, parcerias com a sociedade civil e a colaboração internacional em prol do 
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desenvolvimento sustentável. Requer a atuação para o crescimento econômico alinhavo 

com a proteção do meio ambiente e com garantias fundamentais. 

Mediante o diagnóstico realizado, é imperiosa a adoção de medidas 

governamentais que não se limitem a atos do poder público, principalmente na promoção 

da justiça e do bem-estar social. Necessita-se de uma atuação política do ente público 

para incentivar e conscientizar os atores sociais a auxiliarem-no nesse processo de 

remodelação das relações com o meio ambiente e com a sociedade. Ou seja, exige-se a 

adoção de políticas públicas em prol do empoderamento social. 

 

ECONOMIA COLABORATIVA  

Diante do cenário explicitado e da crise financeira, nasceu o conceito de economia 

compartilhada, cuja origem remonta às sociedades tradicionais que se pautavam no 

sentido de comunidade e na subsistência.  

Por conseguinte, a economia colaborativa envolve a criação de uma rede de 

colaboração conectada, cuja formação se alicerça na confiança e no acesso a serviço e 

bens, em prol da experiência de compartilhamento (HARMAALA, 2015). Ademais, 

consiste em um modo de ampliar a coesão social e o empoderamento da população 

(COLLINS, BRACHYA, 2016). Isto é, busca a ressignificação das relações 

consumeristas, concentrando-se no acesso e no compartilhamento e na modificação da 

interação entre fornecedor e consumidor, que se tornam peer to peer (P2P).  

Neste passo, depende do empoderamento da sociedade civil, do consumidor, para 

a sua introdução em um modelo econômico em que todos figuram na mesma categoria – 

peer – e em que se requere a atuação proativa.  

Com isso, os benefícios deste modelo de economia criativa se referem à redução 

do custo da transação, à valorização do acesso em detrimento da posse, ao aproveitamento 

do excesso de capacidade e de bens subutilizados (COLLINS, BRACHYA, 2016; 

CHERRY, PIDGEON, 2018). Apresenta uma possível relação com a sustentabilidade, ao 

passo que pode reduzir a produção de resíduos pela importância da reutilização, mediante 

o reaproveitamento de bens. 

No tocante ao crescimento da economia colaborativa, ocorre com surgimento de 

novos estilos de vida urbana e da tecnologia digital (HARMAALA, 2015). De forma 

semelhante, Alberto Bagó identifica alguns fatores que permitem a mudança para uma 
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perspectiva colaborativa, os quais são: a internet e a cultura digital; a tecnologia 

onipresente e a crise econômica (2014).  

A conjunção da tecnologia e da facilidade de comunicação e de acesso a 

informações e à relação entre ausente possibilita alterações na relação comercial que, em 

face de situações econômicas adversas, atinge a esfera de democratização ao acesso, em 

detrimento da dificuldade do consumo.  

A perspectiva do compartilhamento exige, portanto, apenas o empoderamento do 

indivíduo, independentemente de mobilização política, pautando-se em uma economia 

ativa e democrática que proporciona benefícios econômicos, sociais e meio-ambientais 

(BAGÓ, 2014, pp. 30-31). Entretanto, pode reproduzir os aspectos do capitalismo 

tradicional, como a desigualdade (SCHOR et al, 2016; MURILLO et al, 2017), e o 

propósito sustentável pode ser relegado ao segundo plano (BÖCKER, MEELEN, 2017). 

A economia colaborativa, conforme vislumbra Alberto Bagó (2014, pp. 33-35), 

possui quatro grupos principais, que são comumente confundidos com o próprio gênero, 

o consumo colaborativo; movimento maker e peer production; finança participativa e 

capital distribuído; conhecimento aberto.  

O consumo colaborativo se propõe como uma reformulação no ideário tradicional 

do consumo, preocupando-se com o acesso e o uso (BAGÓ, 2014, p. 25). O segundo se 

refere ao movimento do-it-yourself (DIY), possibilitado pela democratização da 

tecnologia digital, que prestigia o intercâmbio de conhecimento e o ato de produção do 

bem (BAGÓ, 2014, p. 34). No que concerne às finanças colaborativas, cria-se fundos 

coletivos, os crowdfundings, que dependem da credibilidade dos cidadãos para a 

circulação do capital (BAGÓ, 2014, p. 35). E, por fim, há o conhecimento aberto que é 

efetivamente uma das bases da economia colaborativa, pois consiste na democratização 

do conhecimento e das informações por parte de entidades sociais e privadas e dos 

governos (BAGÓ, 2014, pp. 35-36). 

Nota-se que o modelo em questão pode ser introduzido nas cidades, tornando-as 

colaborativas, o que prioriza a justiça social, mediante o incentivo à confiança e ao 

compartilhamento (AGYEMAN, 2014). Todavia, deve-se atentar para que siga os 

propósitos aqui mencionados. 

Atenta-se, no entanto, para as possíveis defasagens da economia colaborativa 

dentro do modelo dos entusiastas estadunidenses das startups, que parte do discurso de 

empoderamento social e autonomia, mas promove a mesma lógica dos sistemas 
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administração capitalista (MOROZOV, 2018). Neste passo, Evgeny Morozov (2018, pp. 

78-79) direciona sua crítica para a forma deste modelo econômico da Uber e da Airbnb, 

que acarretam a acumulação de capital e exploram a mão-de-obra como as demais 

empresas. Contudo, são eficientes como mecanismos de contenção de crises de 

desemprego, sem atuar no ápice do problema (MOROZOV, 2018, p. 79). 

Aplicando o formato de efetiva relação entre peer to peer, a economia 

colaborativa apresenta potenciais para a redução da desigualdade social, principalmente, 

com a intervenção e parceria do Estado para viabilizá-los. 

 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Feitas as devidas considerações sobre a economia compartilhada, passa-se a tratar 

do desenvolvimento sustentável e da possível relação presente entre os dois temas 

mencionados. 

A Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) da 

ONU elaborou o relatório "Nosso futuro comum" lançado em 1987, que trouxe a seguinte 

definição para desenvolvimento sustentável: "Desenvolvimento sustentável é aquele que 

atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras 

de atenderem às suas próprias necessidades" (CMMAD, 1991, p. 46). Portanto, segue as 

premissas da sustentabilidade, como o pacto intergeracional e a ideia de gestão de 

recursos e a preservação do meio ambiente.   

Deve-se destacar que a sustentabilidade não envolve um conceito restrito de meio 

ambiente, abarcando as esferas naturais, sociais e econômicas, como se pode verificar 

pelos 17 objetivos listados na Agenda de 2030. O relatório mencionado anteriormente já 

demonstrava essa compreensão ampla e definia como princípios básicos do 

desenvolvimento sustentável: o desenvolvimento económico, a proteção ambiental e a 

equidade social (CMMAD, 1991). Assim, envolve temas como biologia, ecologia, 

economia e sociologia, sendo definido como o uso eficiente de recursos naturais, como a 

preservação das relações sociais e do meio ambiente para as próximas gerações (FEIL, 

SCHREIBER, 2017). 

Adicionalmente, a Comissão Mundial (CMMAD, 1991) asseverou a 

imprescindibilidade da atuação municipal para atender as necessidades básicas dos 

cidadãos e para promover a qualidade de vida, bem como para promover o uso eficiente 

dos recursos naturais. O desafio continua presente para a sociedade e os governos devido, 
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principalmente, ao hiperconsumismo e à industrialização. Com o intuito de incentivar e 

proporcionar a efetivação do modelo de desenvolvimento econômico em conjunto com a 

sustentabilidade, a ONU elaborou a já referida Agenda de 2030, como parte dos objetivos 

do milênio, com o estabelecimento de desígnios. 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações 

Unidas se referem aos seguintes aspectos: erradicação da pobreza; fome zero e agricultura 

sustentável; saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável 

e saneamento; energia limpa e acessível; trabalho decente e crescimento econômico; 

indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades 

sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; 

proteção da vida aquática e terrestre; paz, justiça e instituições eficazes; parcerias e meios 

de implementação (ONU). Deste modo, pode-se observar a pluralidade de áreas a que se 

refere o termo em questão e a necessidade de atuação conjunta das nações para a 

consecução desses fins. 

Deve-se salientar a inserção da conversão em cidades sustentáveis como um dos 

escopos para o desenvolvimento sustentável, que implica na redução da desigualdade 

social, na ampliação do acesso às facilidades urbanas, na segurança pública, na 

modificação das relações econômicas e na redução do impacto ao meio ambiente (ONU). 

Em primeiro momento, se nota como uma alternativa para tais questões a implementação 

de um programa municipal de economia colaborativa, como a transformação em uma 

cidade colaborativa.  

Nesta direção, infere-se que a compreensão de que a economia colaborativa está 

diretamente relacionada à sustentabilidade e ao desenvolvimento sustentável.  No 

entanto, pode ser um elemento meio deste ou um passo para este (HARMAALA, 2015; 

COLLINS, BRACHYA, 2016; CHERRY, PIDGEON, 2018). As plataformas desta 

modalidade economia criativa podem não resultar no desenvolvimento sustentável, 

porém há possibilidade de que colaborem com este. 

Não há ao certo uma pesquisa sobre o impacto dos negócios de compartilhamento 

na sustentabilidade, mas entende-se que permite a redução na produção de resíduos e 

promove o uso mais eficiente de recursos quando relacionados ao intercâmbio de 

produtos (HARMAALA, 2015). Ainda são uma forma de conscientização e de mudança 

nas práticas consumeristas tradicionais pelo compartilhamento de bens, resultando em 

menor uso de recursos e de energia (COLLINS, BRACHYA, 2016). Ressalta-se, contudo, 
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que os aplicativos de transporte em automóveis podem gerar maior contaminação do ar, 

porque, pelo baixo custo, incentivam a troca do transporte público por métodos de 

deslocamento individuais (COLLINS, BRACHYA, 2016). 

 

DIREITO À CIDADE 

Por direito à cidade, se compreende o acesso aos benefícios da vida urbana, que 

surge a partir da luta proletária contra a perspectiva capitalista de organização social 

(LEFREVBE, 2001). Desta forma, percebe-se a relação presente entre industrialização e 

urbanização, ao passo que a vida citadina como conhecemos se deve ao crescimento da 

produção industrial e a necessidade de moradia próxima às indústrias, criando condições 

para a sociedade moderna (LEFREVBE, 2001). 

No âmbito do Direito, é entendido como um direito difuso e coletivo, de natureza 

indivisível (AMANAJÁS, KLUG, 2018), portanto, todos os habitantes e àqueles 

presentes de forma temporária são titulares deste. Adicionalmente, deve ser entendido 

como um direito humano, cuja proteção deve ser assegurada nacional e 

internacionalmente. Contudo, não é apenas para aqueles presentes no momento, pois é 

uma promessa duradoura com as próximas gerações em ter acesso a cidades sustentáveis 

e igualitárias (OLIVEIRA, BATTAUS, 2016). 

Nesta direção, há diversos documentos internacionais que buscam salvaguardá-

lo, como a Carta Mundial pelo Direito à Cidade (2006), a Carta-Agenda pelos Direitos 

Humanos nas Cidades (2009), a Carta da Cidade do México pelo Direito à Cidade (2009) 

e a Carta do Rio de Janeiro sobre o Direito à Cidade (2010).  

Entretanto, a mais importante se refere à Conferência das Nações Unidas sobre 

Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, realizada em Quito, Equador, de 17 a 

20 de outubro de 2016, denominada de Habitat III. Nesta se observou que o modelo de 

urbanização vigente resulta na substituição de espaços públicos por edifícios residenciais 

e comerciais, cuja comercialização decorre no afastamento e no isolamento das pessoas 

(ONU, 2015; AMANAJÁS, KLUG, 2018).  A individualização está fortemente presente 

nas sociedades modernas, mas deve ser combativa para atingir o direito à cidade, que 

necessita da mobilização comunitária e governamental para ser alcançado (OLIVEIRA, 

BATTAUS, 2016; HARVEY, 2012). Deste modo, 
A realização da sociedade urbana exige uma planificação orientada para 
as necessidades sociais, as necessidades da sociedade urbana. Ela 
necessita de uma ciência da cidade (das relações e correlações na vida 
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urbana). Necessárias, estas condições não bastam. Uma força social e 
política capaz de operar esses meios (que são mais do que meios) é 
igualmente indispensável (Lefebvre, 2011, p. 138). 
 

Em conformidade com o diagnóstico realizado na Conferência, vieram os já 

mencionados ODS, em específico o objetivo 11 que almeja a construção de cidades 

inclusivas e sustentáveis. Tais centros urbanos devem ainda ser acessíveis, de modo que 

todos os habitantes e frequentadores possam exercitar sua cidadania livremente, de forma 

igualitária, sem qualquer tipo de discriminação, à luz da Conferência do Habitat III (ONU, 

2015). 

Com base no tratado aqui, se verifica que o direito à cidade possui relação com a 

sustentabilidade, pois exige a conservação e preservação do meio ambiente, assim como 

a gestão estratégica de recursos naturais para as próximas gerações. Em adição, requere 

a socialização da perspectiva humanista e comunitária (LEFEBVRE, 2011), que pode ser 

atendida por meio de política municipais de economia colaborativa, desde que incentive 

o desenvolvimento sustentável e o sentimento de comunidade. 

Diante do exposto, a economia compartilhada, como política pública, pode ser 

uma forma de efetivar o direito em questão, principalmente, se apresentar o 

desenvolvimento sustentável como um dos escopos. Todavia, é importante reiterar as 

críticas realizadas anteriormente que podem afetar a potencialidade de um programa nesta 

direção, sendo necessário um processo de conscientização sobre a motivação envolvida 

em participar de uma plataforma nesse modelo. 

 

SHARING CITY SEOUL  

O Sharing City Seoul (SCS) consiste em uma política pública adotada em 2012 

pelo Governo Municipal de Seul, Coreia do Sul, como forma de promover a economia 

criativa na cidade. Possui como objetivos principais o desenvolvimento sustentável, a 

colaboração e a preservação do meio ambiente, que de forma específica são: o maior 

ganho de benefícios com menos recursos; a eficiencia no uso dos recursos; a criação de 

empregos com novos valores agregados; o fortalecimento do sentimento de comunidade; 

o incentivo de trocas intersubjetivas; a resolução de questões ambientais causadas pelo 

hiperconsumismo (SHARE HUB, 2016).  

Salienta-se que a Coreia do Sul, bem como os demais Tigres Asiáticos, passou 

por um processo de industrialização intenso, rápido e tardio, com desconsideração de 

direitos sociais e do meio ambiente, e que Seul se tornou u.ma metrópole de mais de 10 
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milhões de habitantes, o que gerou consequências nos mencionados âmbitos, como 

ausência de moradia adequada para a população, a poluição do ar, etc.  

Nesse diapasão, o Sharing City nasce com o intuito de resolver os problemas do 

crescimento econômico e da alta populosidade, bem como de reconstruir o sentido de 

comunidade (N. KWON, D JUNG, 2014; JOHNSON, 2013). No mesmo sentido entende 

Dlugosz (2014) que vê o projeto como uma resposta bem-sucedida à crise financeira de 

2008, cujas consequências afetaram as populações de diversos países.  

O programa envolve a adoção de instrumentos econômicos e não econômicos à 

política de desenvolvimento socioeconômico sustentável da cidade de Seoul, viabilizando 

a correção das externalidades por internalização.3 As políticas centrais são: o Sharing 

Promotion Ordenance; o suporte à plataformas de compartilhamento; o aprimoramento 

de leis e de instituições; o sistema de incentivo à autonomia dos distritos de Seul; a criação 

de estabelecimentos públicos e a implementação da transparência nas informações da 

administração pública.  Portanto, há a busca pela descentralização do poder pelo governo 

municipal, que incentiva a autonomia distrital, bem como dos cidadãos. Assim, viabiliza 

os meios para a criação de plataformas pelos indivíduos. 

Tais empreendimentos são financiados por meio do poder público e com parcerias 

com entes privados, mediante a criação em 2013 de um fundo coletivo voltado para o 

incentivo a plataformas de economia compartilhada (SHARE HUB, 2016). 

No que tange à implementação, foi bastante lenta e planificada, de modo que os 

estudos iniciais finalizaram em 2015. Havia, entretanto, uma análise prévia, antes de 

2012, realizada por especialista que identificaram fatores presentes na capital coreana 

para a instituição de uma política pública neste sentido, sendo os principais: a existência 

de wi-fi gratuita em locais públicos; a posse de smartphones por quase a totalidade dos 

habitantes; o ambiente de alta operação de tecnologia da informação e a alta demografia 

da cidade (17.000 hab./km²).  

Em primeiro momento, o governo se dedicou a realização de audiências públicas 

para verificar os anseios da população. Posteriormente, deu início a uma fase de 

planificação e de publicidade do projeto com a realização de congressos de urbanismo e 

 

3 Os instrumentos não econômicos, conforme Faucheux e Noël (1995, p. 227), são aqueles relativos à 
regulamentação, estabelecendo obrigações de fazer ou não fazer sobre o meio ambiente. Ressalta-se que a 
política não determina normas de qualidade ambiental, de emissões ou procedimentos, mas traz regras de 
implementação. 
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de economia compartilhada, de exibições e de feiras, de concursos e de workshops para 

o ensino de gestão e de criação de start-ups.  

A ideia era a utilização inicial de tradições coreanas para facilitar a disseminação, 

como pum-a-si, que se baseia na troca de trabalho entre vizinhos para a colheita em parte 

do produto cultivado, e foi aproveitado para a criação do Seoul City Farmers, o qual se 

pauta no compartilhamento de comidas e de receitas, assim como na produção agrícola 

urbana ecológica (GUERRINI, 2014; DLUGOSZ, 2014). Outra questão se trata da 

concessão de uso de prédios e de espaços públicos como oficinas e escritórios para as 

plataformas, como alternativa ao alto valor dos imóveis na cidade (DLUGOSZ, 2014). 

Até agosto de 2016, já envolveu mais de 1,5 milhões de pessoas e atraiu mais de 

94 bilhões de won coreanos em investimentos, divididos em 77 negócios distribuídos da 

seguinte forma (SHARE HUB, 2016): 

 
 

O Share Hub, criado em 2013 como parte do programa para melhor compreensão 

da economia compartilhada na cidade, optou por dividir as plataformas em cinco 

categorias, como visto acima (SHARE HUB, 2016). No campo da moradia, estão 

inseridas àquelas relativas ao compartilhamento de espaço, seja este comercial ou 

residencial, de imóvel inteiro ou em parte, incluindo, por exemplo, o intercâmbio de vagas 

ociosas. Em bens, estão todos os negócios voltados para troca ou uso de bens móveis, 

como a mobilidade por carros e o escambo de roupas de crianças. Por experiência e 

tempo, se compreende àqueles direcionados para a colaboração de talentos e a troca de 

Plataformas do Sharing City Seoul

Moradia/Espaço Bens Experiência/Tempo Conteúdo/ Informação
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conhecimentos. Por fim, há a categoria de conteúdo e de informação, em que o escopo se 

refere ao compartilhamento de informações. 

Adicionalmente, o Share Hub (2016) incentiva a vinculação de plataformas já 

existentes ao Sharing City, pois vislumbra três benefícios com a inclusão, os quais são:  

credibilidade do negócio; a criação de uma rede de trabalho (network) e o aparecimento 

de novas oportunidades.  

O projeto tem recebido bastante atenção no exterior, com isso, o prefeito da 

cidade, Park Won-son, recebeu o Gothenburg Award for Sustainable Development em 

2016 pelos esforços do Sharing City, que tornou Seul a capital mundial da economia 

compartilhada, e o Metropolis Award em 2014 (MICHELL, 2016).  

Todavia, ainda enfrenta desafios, tendo em vista que há o uso do projeto de forma 

equivocada, ou seja, na consecução de fins econômicos e não pela experiência da 

colaboração (DLUGOSZ, 2014). N. Kwon e D. Jung (2014) destacam que o fulcro da 

economia colaborativa não tem sido respeitado e que a conscientização e a difusão do 

projeto estão ocorrendo lentamente. 

Ao que concerne à sustentabilidade, já era parte do projeto de desenvolvimento 

de Seul desde os anos 1990, em face dos danos causados ao meio ambiente pela 

industrialização (RII, AHN, 2001). O programa em questão com o compartilhamento de 

bens auxilia na redução do hiperconsumismo e, consequentemente, na redução da 

produção de resíduos. Todavia, não ainda dados sobre a relação entre o Sharing City Seoul 

e o desenvolvimento sustentável. 

Pode-se concluir que, embora haja escassez de informações estatísticas, o SCS 

por si só não promove o desenvolvimento sustentável, analisando os dados sobre a 

população de Seoul e os cidadãos envolvidos no projeto. É necessário entrelaçar o 

programa municipal de economia colaborativa com outras políticas sociais para que haja 

a consecução dos ODS da Agenda 2030 relativo às cidades sustentáveis.  

Com efeito, observa-se que o direito à cidade tampouco está sendo efetivado por 

completo. Contudo, o Sharing City Seoul proporcionou uma maior disponibilidade de 

espaços públicos e a difusão das ideias de comunidade e de humanismo, o que deve ser 

celebrado. É imperioso reconhecer que a cidade se encaminha para um projeto de cidade 

colaborativa, que provavelmente será concretizado com a união dos esforços do governo 

municipal com os habitantes de Seul.  
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CIDADE COLABORATIVA 

A cidade colaborativa ou compartilhada se trata daquela em há a valorização da 

economia compartilhada e dos seus preceitos básicos que, com base no anteriormente 

exposto, envolve a democratização do acesso aos meios de informação e modificação das 

relações capitalistas. Nas palavras de Alberto Bagó (2014, p. 178), “es aquella que 

permite a sus habitantes poder compartir de manera eficiente y segura todo tipo de 

bienes/servicios/habilidades, creando así comunidades más fuertes, saludables y 

conectadas”. Vislumbra-se, dessa forma, nas cidades compartilhadas como forma de 

colaboração para um mundo equitativo e sustentável, reconhecendo a potencialidade 

deste modelo para a modificação social (AGYEMAN et al, 2013).  

Contudo, cumpre destacar que não necessariamente a economia colaborativa 

implica em desenvolvimento sustentável e na realização do direito à cidade, porém, como 

política municipal, o potencial de consecução de ambos é ampliado pelo incentivo 

público. Como uma cidade colaborativa, a economia compartilhada possui a 

possibilidade de promover mudanças na compreensão sobre a organização social e urbana 

e sobre o uso eficiente de recursos e a produção de resíduos.  

O Sharing City Seoul, como visto, se propõe como uma política municipal para a 

inserção desse modelo de economia, porém ainda está em fase de implementação e 

requere o enfrentamento de algumas questões, como o desvirtuamento do propósito do 

programa.   

No entanto, é apontado que o projeto é o maior exemplo de cidade colaborativa, 

pois apresenta vantagens nos aspectos ambientais, econômicos, sociais e democráticos 

(DLUGOSZ, 2014). Alberto Bagó (2014) e outros autores entendem da mesma forma, 

mas ainda é necessário a ampliação do acesso e do uso para os habitantes e o afastamento 

do hiperconsumismo, que é extremamente forte na cidade que é considerada o paraíso 

das compras da Ásia.  

Ressalta-se que a cidade satisfaz o requisito principal elencado pelos autores para 

o conceito em questão, a iniciativa da administração municipal. Em todo o caso, é 

inegável o esforço do Governo Municipal de Seul em promover a economia 

compartilhada e, fundamentalmente, o Sharing City Seoul como uma forma de melhorar 

a qualidade de vida dos cidadãos, mediante a realização do direito à cidade e o 

enaltecimento do desenvolvimento sustentável.  
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Em conclusão, no caso estudado, há uma evidente mobilização social e 

conscientização dos valores democráticos e colaborativos na população local, 

demonstrando o potencial de políticas municipais na modificação das relações capitalistas 

e comunitárias. Entretanto, nota-se o desvirtuamento dos propósitos do projeto devido ao 

investimento da população pelos proveitos econômicos e não pela sustentabilidade e pela 

ideologia impregnada na economia compartilhada.  
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