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RESUMO 

Esta pesquisa tem como tema o trabalho colaborativo e a atividade empreendedora dentro do 

Impact Hub São Paulo, uma empresa de coworking que tem, como missão, proporcionar um 

espaço voltado à produtividade empreendedora por meio da colaboração, troca de 

experiências e formação de redes de trabalho entre diferentes projetos. Temos como objetivo 

compreender, em perspectiva crítica, o empreendedorismo (como trabalho, cultura e estilo de 

vida) e o trabalho colaborativo, além de seus significados e relevância na contemporaneidade 

– especialmente para os membros do Impact Hub São Paulo. Para tanto, a investigação utiliza 

como abordagem teórica a análise do discurso de linha francesa (ORLANDI, 1999) para 

compreender a produção simbólica e a ideologia presentes na comunicação do Impact Hub. 

Posteriormente, através da aplicação de entrevistas semi-estruturadas (BONI; QUARESMA, 

2005), é feita a análise dos discursos dos próprios membros do Hub acerca do trabalho 

colaborativo e, também, das relações de consumo que ocorrem dentro do próprio espaço. O 

quadro teórico que dá suporte a esse trabalho empírico é baseado em autores como Boltanski 

e Chiapello (2009), Sennett (2005; 2006; 2009; 2012), Ehrenberg (2010), Han (2013; 2015) 

Gaulejac (2007), Casaqui (2014; 2015a; 2015b; 2016a; 2016b), entre outros. Conforme a 

análise dos resultados, compreendemos que o Impact Hub São Paulo busca posicionar-se 

como um espaço que promove relações colaborativas entre seus membros com a promessa de 

que cada projeto apresentará um melhor desempenho empresarial e que, assim, estes projetos 

irão construir “um mundo melhor” através do impacto social. Contudo, a partir da análise dos 

discursos de seus membros, compreendemos que as relações de trabalho dentro deste espaço 

não são, de fato, relações colaborativas e que a convocação para construir um “novo mundo” 

a partir de um “trabalho colaborativo de alto impacto” configura-se meramente como parte da 

retórica do capitalismo a fim de engajar os indivíduos neste modo de produção. 

Palavras-chave: Impact Hub São Paulo; cultura empreendedora; trabalho 

colaborativo; consumo. 

 



 

 

ABSTRACT 

This research has as theme the collaborative work and the entrepreneurial activity inside of 

the Impact Hub São Paulo, a coworking company that has, as mission, to promote a space to 

the entrepreneurial productivity through cooperation, experience exchange and the formation 

of networks between different projects. We have as objective to comprehend, in a critic 

perspective, the entrepreneurism (as work, culture and life style) and the collaborative work, 

besides its meanings and relevance in the contemporaneity – specially to the members of the 

Impact Hub São Paulo. For this purpose, the investigation uses as theoretical approach the 

French line of discourse analysis (ORLANDI, 1999) to comprehend the symbolic production 

and the ideology on the communication of the Impact Hub. Subsequently, through the 

application of semi-structured interviews (BONI; QUARESMA, 2005), we made the analysis 

of the members’ discourses about collaborative work and, also, the consumption relations that 

happens inside this space. The theoretical framework that supports this empiric research is 

based on authors such as Boltanski and Chiapello (2009), Sennett (2005; 2006; 2009; 2012), 

Ehrenberg (2010), Han (2013; 2015) Gaulejac (2007), Casaqui (2014; 2015a; 2015b; 2016a; 

2016b), and others. According to the analysis of the results, we comprehend that the Impact 

Hub São Paulo seeks to position itself as a space that promotes collaborative relations 

between its members with the promise that each project will display a better business 

performance – and, because of that, they will build “a better world” through social impact. 

However, from the analysis of the members’ discourse, we understand that the work relations 

inside of the space aren’t, indeed, collaborative and that the convocation to build a “new 

world” through a “high impact collaborative work” is merely part of the capitalism’s rhetoric 

that aims to engage the worker individuals in this mode of production.  

Key-words: Impact Hub São Paulo; entrepreneurial culture; collaborative work; 

consumption. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta dissertação possui como tema o trabalho colaborativo no cenário do 

novo espírito do capitalismo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). Entendemos que 

atualmente, no contexto do capitalismo flexível (SENNET, 2005), onde o fixo e o 

durável são substituídos pelo cambiante, as relações de trabalho estão cada vez mais 

ligadas a objetivos e metas de curto prazo. É neste contexto que a cultura 

empreendedora, estudada recentemente por Casaqui (2015a; 2015b; 2016), e também 

a “economia colaborativa” se inserem. 

Tal economia sugere uma “revolução” nos modos de produção e consumo. O 

website “Consumo Colaborativo”, um espaço online de promoção desta cultura, 

aponta, por exemplo, que “A economia compartilhada vem ganhando força ao redor 

do mundo e às grandes corporações resta fazer parte ou serem atropeladas”1. O que 

indica que este modelo seria uma mutação na economia como um todo e que as 

grandes corporações deveriam, portanto, adequar-se. A base deste conceito seria o 

compartilhamento “peer-to-peer”, ou “de pessoa para pessoa”, no qual as empresas 

possuem a oportunidade de atuar, por exemplo, como mediadoras de trocas que 

aconteceriam entre os indivíduos. É desta maneira que os espaços de coworking 

apresentam-se: como espaços que proporcionam encontros entre as pessoas que o 

frequentam – e que, desta maneira, relações colaborativas possam surgir.  

1.1 OBJETO 

“Acreditamos em um mundo melhor através da combinação de conquista de 

indivíduos criativos, comprometidos, apaixonados e focados em um propósito em 

comum” (tradução nossa)”2. É com esta frase que o Impact Hub se apresenta na seção 

                                                 

1 Disponível em: <http://goo.gl/y18x8R>. Acesso em: jun. 2016. 

2 We believe a better world evolves through the combined accomplishments of creative, committed, 

and compassionate individuals focused on a common purpose. Disponível em: 

<http://goo.gl/WL1YQ5>. Acesso em: jun. 2016. 
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“What is Impact Hub” (ou “O que é o Impact Hub”) de seu website global. A proposta 

do Impact Hub, presente em mais de 90 cidades espalhadas pelo planeta, é, segundo o 

mesmo, proporcionar um ambiente de trabalho para pessoas entendidas como 

empreendedoras na contemporaneidade. A promessa do IHSP (Impact Hub São 

Paulo), sob sua própria ótica, não seria somente a de ser um local destinado ao 

trabalho, mas também um ambiente voltado ao empreendedorismo através da prática 

de um trabalho “colaborativo”. Tal ideia se dá a partir da premissa (proposta pelo 

próprio objeto deste estudo) de que diversos tipos de empreendimentos e projetos 

estejam em um mesmo ambiente e que, por isso, haveria uma troca de informação e 

colaboração entre os membros a fim de que o desenvolvimento individual de cada 

projeto aconteça de maneira “otimizada” e “colaborativa” – alinhando-se à maneira 

como o IHSP apresenta-se quando afirma que acredita na construção de um “mundo 

melhor” derivado de suas atividades, tendo como mote o bem comum, ou o 

“propósito” associado ao empreendedorismo. 

Basicamente, a empresa Impact Hub proporciona e gerencia um espaço físico 

de trabalho com acesso a mesas, cadeiras, energia elétrica, internet, banheiros, etc. 

Assim, por meio de de planos mensais e específicos (que veremos com maior 

detalhamento no próximo capítulo) oferece horas de trabalho dentro deste espaço para 

indivíduos e empresas. Transcendendo um pouco o espaço físico, o Impact Hub 

também possui uma rede global de membros, que, em teoria, seriam acessíveis entre 

si, podendo formar uma rede de colaboração através de contatos, seminários e textos 

compartilhados. 

De acordo com o website brasileiro do Impact Hub São Paulo: 

O primeiro Impact Hub foi aberto em Londres, no bairro de Islington 

em 2005 quando um grupo de amigos tomaram a iniciativa de criar 

um espaço de trabalho colaborativo para pessoas interessadas em 

mudar o mundo. Logo descobriram que havia muitas pessoas com 

esse espírito pioneiro buscando transformar o mundo trabalhando de 

suas casas ou cafés. Eram empreendedores que combinavam a garra 
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e o rigor de um empreendedor e a paixão de um artista ou ativista 

para enfrentar os maiores desafios do mundo.3 

Esta autoapresentação sugere um trabalho de alto impacto (capaz de “mudar 

o mundo”) ao racionalizar, de maneira organizacional, a vida como um todo. Tal 

passagem evidencia, também, o rompimento da fronteira entre a vida pública e a vida 

privada, algo que será discutido ao longo deste trabalho a partir de autores como 

Ehrenberg (2010), Gaulejac (2007) e Freire Filho (2011). É importante ressaltar que o 

presente trabalho não adota e nem rejeita os discursos do objeto, apenas os analisa a 

fim de problematizar a disseminação dos mesmos no meio social. 

O IHSP apresenta-se como um espaço de coworking. O termo da língua 

inglesa, utilizado também desta forma pelo próprio objeto, seria a junção das palavras 

collaborative, que significa “colaborativo”, e working, que, no gerúndio, corresponde 

a “trabalhando”. O website “Coworking Brasil” define essa prática como: 

(...) uma nova forma de pensar o ambiente de trabalho. Seguindo as 

tendências do freelancing e das start-ups, os coworkings reúnem 

diariamente milhares de pessoas a fim de trabalhar em um ambiente 

inspirador. Essa união de pessoas permite que mais e mais 

escritórios se espalhem pelo país. No Brasil, contam-se mais de 100 

espaços. No mundo todo, estima-se que já existam mais de 4.000 

espaços em funcionamento. Todo esse êxito é produto de uma ideia 

simples: profissionais independentes que procuram um espaço 

democrático em que possam desenvolver seus projetos sem o 

isolamento do home office ou as distrações de espaços públicos. No 

coworking, você encontra ambientes especialmente pensados para o 

trabalho autônomo, muito networking com pessoas de diversas áreas 

e toda a estrutura para receber seus clientes com um custo menor do 

que teria ao alugar uma sala comercial.4 

                                                 

3 Disponível em: <http://goo.gl/pYdoXj>. Acesso em: jun. 2016 

4 Disponível em: <https://goo.gl/AgjVJr>. Acesso em:  jun. 2016. 
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Ou seja, é uma prática de compartilhamento de espaços e divisão de custos. 

Contudo, a empresa que gerencia este espaço é quem lucra, a partir do aluguel de 

mesas, cadeiras e acesso ao prédio e seus equipamentos. A ideia, a princípio, é que a 

empresa responsável proporcione um ambiente de trabalho para seus consumidores 

que seja “inspirador” e que promova a relação entre os que lá se instalam a fim de 

trabalhar (o chamado networking). Como veremos no próximo capítulo, estas são 

algumas das promessas do IHSP a seus consumidores. 

Observamos que o coworking, de maneira geral, vem sendo alçado não 

somente a uma prática relacionada ao trabalho laboral, mas também a uma nova 

“filosofia” e estilo de vida. Exemplo disso é a matéria “De modinha a novo 

paradigma: como os coworkings estão mudando a forma de se trabalhar e pensar o 

trabalho”5, publicada no website do Projeto Draft6, que enaltece esta prática e a 

relaciona a uma área “umbilicalmente relacionada ao empreendedorismo”.  

Vale destacar que a referida matéria também cita o IHSP como um dos 

pioneiros desta prática no Brasil, não restringindo a empresa a um espaço de trabalho 

compartilhado, mas descrevendo-a como “uma escola, uma consultoria de inovação e 

uma incubadora”. Além disso, a matéria, que enaltece a prática, acredita que o 

coworking cumpre um “papel importante na revolução que o mundo do trabalho vem 

atravessando, em tempos de economia criativa”. 

Deste modo, compreendemos a íntima relação do coworking com a cultura 

empreendedora (ou, como a própria matéria cita, uma relação “umbilical) e, 

principalmente, a maneira como essa prática vem sendo promovida como uma 

revolução nas relações de trabalho.  

O Impact Hub São Paulo (IHSP ) abriu as portas em 2006 “quando um grupo 

de amigos tomaram a iniciativa de criar um espaço de trabalho colaborativo para 

pessoas interessadas em mudar o mundo”7. É válido apontar, desde o início deste 

                                                 

5 Disponível em: <https://goo.gl/h5RcG5>. Acesso: jan. 2017. 

6 C.f. Casaqui (2016a). 

7 Disponível em: <http://goo.gl/pYdoXj>. Acesso: dez. 2015. 
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trabalho, que termos como “mudar o mundo” são muito presentes nos discursos do 

IHSP, o que sugere a presença de uma proposta de sociedade sob a ótica desta 

empresa. Além disso, entende-se que há um recorte, delimitado pelo próprio IHSP, 

em relação ao destino de seu discurso, no caso “para pessoas interessadas em mudar o 

mundo”. 

O espaço em questão foi fundado na cidade de São Paulo no ano de 2008, 

três anos após a abertura do Impact Hub Global (IHG), em Londres. Segundo Ruy 

(CEO da empresa e entrevistado como informante), o IHSP foi o primeiro Hub a ser 

aberto quando o IHG iniciou seu processo de expansão e criação de filiais. 

No Brasil, além da cidade de São Paulo, o Impact Hub possui filiais nas 

cidades Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Recife (PE), 

totalizando oito espaços – três na cidade de São Paulo, dois no Recife e um nas 

demais cidades. Em São Paulo, além do Hub da Rua Bela Cintra, inaugurado em 

2008, a empresa conta com uma unidade na Vila Madalena e um novo espaço em 

Pinheiros, inaugurado no início de 2017. 

Sendo assim, adotamos o Impact Hub São Paulo como nosso objeto de 

pesquisa a partir da compreensão de sua relevância na contemporaneidade e suas 

relações com a cultura empreendedora e, portanto, com o mundo do trabalho. Como 

um recorte, escolhemos para nossa análise o espaço do Impact Hub São Paulo que se 

situa na Bela Cintra. Os motivos desta escolha seriam (i) pela facilidade de acesso 

geográfico; e (ii) por ser o segundo espaço do IHG fora da Inglaterra e o espaço está 

em operação há mais tempo no Brasil, desde 2006. Por fim, de acordo com o website 

da empresa, a unidade da Vila Madalena não é propriamente um espaço de 

coworking, mas sim um espaço que somente disponibiliza duas salas de reunião para 

aluguel e, conforme pontuado no parágrafo anterior, o novo IHSP situado em 

Pinheiros ainda não havia sido inaugurado no momento que fomos a campo. 

Deste modo, buscamos analisar seus discursos autorreferenciais, bem como a 

maneira como eles são disseminados no contexto da “economia colaborativa”. Após 

esta primeira etapa, realizamos uma análise dos discursos dos membros do IHSP a 

fim de compreender as intersecções discursivas e, também, como os indivíduos 
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inseridos neste contexto se posicionam acerca de temas como “empreendedorismo” e 

“economia colaborativa” e como isso articula-se às práticas de consumo do trabalho. 

1.2 OBJETIVOS E PROBLEMA DE PESQUISA 

O problema de pesquisa proposto nesta dissertação é: como o Impact Hub 

São Paulo e seus membros produzem os sentidos do “trabalho colaborativo” na 

cultura empreendedora? 

1.2.1 Objetivo principal 

O objetivo principal deste trabalho é analisar como que o espaço de 

coworking Impact Hub São Paulo promove seu discurso acerca da colaboração entre 

empresas e indivíduos inseridos no modo de produção capitalista. Para isso, será 

aplicada a análise do discurso (ORLANDI, 1999) nos enunciados do IHSP e de seus 

membros acerca de temas como colaboração, cultura empreendedora e consumo. 

1.2.2 Objetivos gerais 

Para nos auxiliar no objetivo principal deste trabalho, buscaremos, então, (1) 

refletir, a partir do novo espírito do capitalismo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009), 

as práticas discursivas do IHSP entendendo-o como um agente da “economia 

colaborativa”, além de (2) compreender o conceito de colaboração e como este termo 

vem sendo utilizado no contexto da “economia colaborativa” em que o objeto está 

inserido, e, por fim, (3) entender, na fala dos entrevistados, como se dão as relações 

de trabalho e colaboração dentro do Impact Hub São Paulo. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E REVISÃO DE LITERATURA 

O desenvolvimento deste trabalho está inserido na linha de pesquisa 

“Lógicas da Produção e Estratégias Midiáticas Articuladas ao Consumo” do 
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PPGCOM ESPM, que busca investigar os sistemas e processos produtivos 

considerando as condições lógicas e narrativas. Assim, estudar um agente do campo 

da “economia colaborativa” (no caso, o IHSP) é um meio de entender como que as 

estratégias de comunicação são formuladas e propagam-se neste meio até serem 

consumidas pelos indivíduos inseridos em tal contexto – que, por sua vez, teriam suas 

práticas de consumo influenciadas indiretamente pela ideologia por trás desses 

discursos (BACCEGA, 2007). 

Esta dissertação foi realizada sob a orientação do Prof. Dr. Vander Casaqui. 

Deste modo, o trabalho incorpora as críticas deste pesquisador aos discursos acerca do 

empreendedorismo, buscando, em acordo com as pesquisas de Casaqui (2014; 2015a; 

2015b; 2016a; 2016b), elucidar os discursos acerca da economia colaborativa 

compreendendo-a como componente da cultura empreendedora (que, por sua vez, é 

entendida pelo autor como uma derivação do neoliberalismo). Assim, 

compreendemos estes fenômenos como parte do novo espírito do capitalismo 

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009) em que os indivíduos são submetidos à retórica 

da alta performance e gestão de si (EHRENBERG, 2010). 

Vale ressaltar que a pesquisa acerca da cultura empreendedora realizada por 

Casaqui (2016b) está intimamente relacionada à sua pesquisa atual sobre a 

“inspiração” que, por sua vez, busca explorar este conceito como uma forma 

comunicacional relacionada à cultura empreendedora. O autor compreende que “a 

cultura empreendedora de nosso tempo tem nuances que instigam a pensar sobre a 

questão da inspiração” (CASAQUI, 2015b, p. 11). Inclusive, em seu primeiro artigo 

sobre esta temática (publicado no Comunicon de 2015), o Impact Hub São Paulo é 

citado pelo autor como um exemplo tanto da cultura empreendedora quanto da cultura 

da inspiração. 

Nesta dissertação, entendemos que pesquisar sobre produção é, também, 

pesquisar sobre o consumo, uma vez que “a produção é também imediatamente 

consumo” (MARX; SWEEZY, 1979, p. 39): um necessita do outro para existir. Ou, 

conforme aponta Maria Aparecida Baccega (2011, p. 34), “consumo e produção são 

duas faces da mesma moeda”. Esta relação, que constitui um silogismo, é 
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exemplificada por Marx ao afirmar que o produto só se torna produto no consumo, 

ou, em suas palavras, “um terno só se torna realmente um terno quando é vestido; 

uma casa desabitada não é realmente uma casa” (MARX; SWEEZY, 1979, p. 41).  

Então, no contexto do objeto em questão, entendemos que o espaço de 

coworking produzido somente seria um espaço de coworking se, de fato, este espaço 

for consumido de alguma forma. Sem consumo, não haveria a mercadoria ofertada, ou 

seja, sem a existência IHSP, não haveria sequer a formulação desta pesquisa. Nestor 

Garcia Canclini, em sua definição de consumo, também utiliza a questão da 

apropriação e dos usos dos produtos para definir o que é consumo. Assim, o autor 

afirma que “o consumo é o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a 

apropriação e os usos dos produtos” (GARCIA CANCLINI, 2008, p. 60). 

Conforme aponta Garcia Canclini (2008), hoje em dia muitas das perguntas 

dos cidadãos sobre pertencimento, informação e direitos estão mais ligadas ao 

consumo privado de bens e de meios de comunicação de massa do que às regras 

abstratas da democracia ou até às participações coletivas em espaços públicos. Isso se 

dá por conta de uma descrença generalizada nas instituições, principalmente nas 

instituições políticas. Além disso, o autor aponta que o consumo é, também, um fator 

considerável na formação de identidade, a qual, por sua vez, depende “daquilo que se 

possui, ou daquilo que se pode chegar a possuir” (Ibidem, p. 30). Esta lógica proposta 

por Canclini possui uma relação direta com a globalização. Assim, ao levarmos em 

conta o histórico do IHSP, que surgiu como uma filial de uma empresa global e hoje 

atua em mais de 90 países, a reflexão do autor acerca do consumo torna-se pertinente 

para esta dissertação. 

Ainda nesta argumentação sobre o consumo, entendemos que, quando 

selecionamos as mercadorias e nos apropriamos delas, “definimos o que 

consideramos publicamente valioso, bem como os modos de nos integrarmos e nos 

distinguirmos na sociedade” (GARCIA CANCLINI, 2008, p. 35). Sob essa ótica, é 

possível inferir que os integrantes do IHSP, ou seja, seus consumidores, 

provavelmente entendem este espaço como um bem valioso que faz parte tanto de 
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suas respectivas identidades, sendo que também o utilizam como uma maneira de (re) 

afirmar um status social. 

Um dos pontos críticos desta lógica do consumo é que, “pela imposição da 

concepção neoliberal de globalização, na qual os direitos são desiguais, as novidades 

modernas aparecem para a maioria apenas como objetos de consumo, e para muitos 

apenas como espetáculo” (GARCIA CANCLINI, p. 42). Assim, no contexto do IHSP, 

que, em sua autodenominação, apresenta-se como um espaço de produtividade através 

da colaboração, entende-se que o acesso a este espaço estaria restrito, na verdade, 

somente aos indivíduos que podem pagar por isso. Evidencia-se uma lógica de 

exclusão neoliberal que, sob esta ótica, ofusca a prometida relação de “colaboração”. 

O consumo, como prática social, aparece nesse contexto em seu caráter mais 

simples, pois os membros do IHSP devem pagar para ter acesso ao espaço. Contudo, 

há também o consumo dos discursos do IHSP – além da existência de um consumo 

simbólico da cultura empreendedora através do engajamento observado por parte dos 

integrantes. Ademais, consideramos que as relações de trabalho que se dão dentro do 

espaço oferecido pelo objeto estão baseadas em trocas de informações, ou seja, 

através de um diálogo entre os consumidores do espaço – diálogo este que ocorre 

através da comunicação. 

O objeto deste estudo, conforme mencionado, está inserido dentro de uma 

cultura empreendedora que, segundo Casaqui (2016a, p. 2), seria uma cultura que 

“corresponde ao terceiro espírito do capitalismo”, discutido por Boltanski e Chiapello. 

E é dentro desta cultura que surgem termos como “economia colaborativa”, 

“economia criativa” e até o “capitalismo colaborativo”. A economia colaborativa, 

marcante no espírito contemporâneo do capitalismo, ganhou destaque dentro da 

cultura empreendedora nos anos recentes e já vem sendo discutida no mercado de 

trabalho de maneira geral. Analisar este fenômeno de maneira reflexiva a partir de um 

quadro teórico significa entender recentes mutações no mercado de trabalho e no 

modo de produção capitalista – mutações essas que impactam diretamente no meio 

social e, principalmente, nos modos de consumo da população. 
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É importante frisar que tal “modelo de economia” ganhou espaço na pauta 

dos veículos de comunicação. Em matéria publicada na Folha de São Paulo8, o 

economista Jeremy Rifkin afirma que, conforme manchete da matéria, “o capitalismo 

dará lugar à economia colaborativa”9. Nesta matéria, Rifkin aponta que o constante 

avanço tecnológico possibilita um ritmo de produção cada vez mais acelerado e que, 

assim, o acesso a tudo acaba tornando-se mais viável.   

Com essa perspectiva, [Rifkin] relata que lucros das corporações 

começam a diminuir, a ideia de propriedade vai se enfraquecendo e 

uma economia baseada em escassez é substituída por uma cena de 

abundância. As pessoas passam a compartilhar bens e desfrutam de 

produtos ou serviços, sem necessariamente comprá-los. Para Rifkin, 

uma sociedade com essa característica torna-se um cenário ideal para 

promover o bem-estar [sic] geral, representando o triunfo do 

capitalismo e, ao mesmo tempo, a sua inevitável saída do palco 

mundial.10 

É válido ressaltar a visão eufórica, e por vezes ingênua, em torno da tal 

economia colaborativa, bem como estes veículos a relacionam com o conceito de 

“bem estar” e “abundância”. A economia colaborativa, neste contexto, é colocada 

como a panaceia de diversos males que teriam sido provocados pelo modo de 

produção capitalista. Contudo, este trabalho compreende a produção de um espírito 

para o capitalismo a partir de uma retórica que justifica as práticas sistêmicas do 

modo de produção (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). 

Entende-se, a partir de Boltanski e Chiapello (2009), que o capitalismo não 

somente se justifica através destas lógicas, mas também que estas justificativas são 

mutáveis ao longo do tempo considerando as críticas que são atribuídas ao modo de 

produção. Deste modo, abordamos a chamada “economia colaborativa”, ou 

“economia compartilhada” neste trabalho em uma perspectiva crítica a partir de 

pesquisas bibliográfica e uma análise empírica. Buscamos compreender, assim, o 

                                                 

8 Disponível em http: <//goo.gl/E5R8ML/>. Acesso em: jun. 2016. 

9 Disponível em http: <//goo.gl/E5R8ML/>. Acesso em: jun. 2016. 

10 Disponível em http: <//goo.gl/E5R8ML/>. Acesso em: jun. 2016. 
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atual contexto econômico através de sua historicidade e, também, o que de fato seria 

um trabalho colaborativo segundo autores como Sennett (2012), Bauman (2001; 

2008; 2016), Ehrenberg (2010) e Gaulejac (2007). 

Além disso, a presente dissertação se propõe a entender como estes discursos 

circulam dentro do novo espírito do capitalismo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009), 

onde existe a penetração das lógicas do capitalismo em diversas esferas do meio 

social, o que, por sua vez, reflete nas relações de trabalho – como, por exemplo, a 

dissolução entre a vida privada e a vida profissional e até mesmo a existência de uma 

busca por autorrealização através, justamente, da atividade laboral. 

Entendendo o entrelaçamento entre a vida privada e a vida profissional, algo 

recorrente no contexto do capitalismo flexível (SENNETT, 2005), iremos nos valre da 

obra “Gestão como doença social”, de Vincent de Gaulejac (2007), a fim de entender 

a utilização de técnicas de gestão empresarial na gestão da vida privada. 

Primeiramente, Gaulejac (Idem) deixa claro que a gestão está intimamente ligada à 

racionalização, dialogando com o conceito de “alta performance” de Ehrenberg 

(2010). Depois, o autor aponta os reflexos sociais ao se adotar tal gestão e 

racionalização na vida privada de cada indivíduo, algo identificado nos discursos dos 

membros do objeto de pesquisa. 

Há a hipótese de que, enquanto a gestão empresarial busca a alta 

performance na atividade laboral, a gestão de si é aplicada com a mesma finalidade e 

até mesmo com as mesmas técnicas. Contudo, a tal alta performance sob a ótica do 

próprio indivíduo se traduziria, então, em autorrealização. Por isso, utilizamos autores 

que abordam o sujeito contemporâneo a partir da promoção do capital humano 

(FREIRE FILHO, 2011) e sua inserção em um modo de produção capitalista afetivo 

(ILLOUZ, 2009). 

Também nos valemos de Richard Sennett, principalmente com base na obra 

“Juntos” (2012), na qual o sociólogo discorre sobre a colaboração – ou, como Sennett 

prefere denominar, a cooperação. Em “Juntos”, Sennett elabora reflexões acerca do 

trabalho colaborativo, sua historicidade e as questões sociológicas que envolvem a 

cooperação no mundo atual. Seu principal apontamento seria o de que os seres 
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humanos são colaborativos em sua essência. Contudo, a partir da racionalização e 

separação de indivíduos dentro de instituições, escolas, empresas, etc, a colaboração 

passou a acontecer somente entre indivíduos que possuem uma identificação e 

similaridade, excluindo os “outros”, quase que de maneira tribal. 

Sociedades complexas como as nossas dependem da circulação dos 

trabalhadores através das fronteiras; contêm diferentes etnias, raças e 

religiões; geram estilos divergentes de vida sexual e familiar. Tentar 

delimitar toda essa complexidade em um único molde cultural seria 

repressivo, politicamente, mentindo a nosso respeito (SENNETT, 

2012, p. 14) 

Em sua obra “O Artífice” (2009), o sociólogo traz questionamentos acerca da 

concepção do ser humano como um ser criador e produtor – produtor até de si 

mesmo, de certo modo. Para isso, o termo “artífice” é utilizado para apontar 

diferentes meios para que o indivíduo, como um trabalhador, possa realizar suas 

tarefas e, também, quais seriam os impactos de cada produção, ou seja, o “produto 

final” de cada tarefa realizada. Nesta obra nos interessa especificamente a terceira 

parte, que trata de questões mais genéricas em relação ao talento e à motivação. “A 

tese, aqui, é que a motivação é mais importante que o talento” (SENNETT, 2009, p. 

21), pois entende-se que o desejo de produzir algo de qualidade criaria no artífice uma 

obsessão e um perfeccionismo que a princípio aparenta ser algo positivo, mas que, 

como veremos, possui uma face dupla. Basicamente, esta obra nos permite entender 

que o estilo de trabalho do artífice, discorrido por Sennett, pode ser algo que 

contribua para compreender, também, os indivíduos contemporâneos. Afinal, “a 

história traçou linhas ideológicas divisórias entre a prática e a teoria, a técnica e a 

expressão, o artífice e o artista, o produtor e o usuário; a sociedade moderna sofre 

dessa herança histórica” (SENNETT, 2009, p. 22).  

Entender o trabalho minucioso do artífice e a importância do resultado final e 

concreto de um esforço manual para o indivíduo que o realiza nos permite refletir 

sobre o modo de trabalho atual, que se dá no contexto do novo espírito do capitalismo 

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). Nele, as relações de trabalho, contrapondo-se à 
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lógica do artífice, não são tão duráveis quanto no passado, e as motivações são 

moldadas pela retórica do capitalismo. 

Adotamos este olhar para entender, por exemplo, a dinâmica da cidade por 

projetos (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009), conceito relacionado ao modo de 

produção contemporâneo que é regido por projetos de curto prazo, relações de 

trabalho superficiais e, como aponta Sennett (2005), pouco reflexivos e aprofundados. 

Como veremos, há questões práticas e discursos que seduzem uma parcela dos 

trabalhadores a esta dinâmica contemporânea; mas também compreendemos que não 

há um olhar reflexivo sobre as consequências destas práticas. 

Já que o mercado global é altamente competitivo e imprevisível, a atuação 

das organizações busca dar ênfase à inovação e, principalmente, às barreiras internas 

de comunicação – assim, a figura do empreendedor aparece, a princípio, como um 

ideal de comportamento laboral. Contudo, apesar do enaltecimento e requisição de 

“perfis empreendedores”, “o empreendedorismo tem sido relativamente pouco 

investigado, e menos ainda de forma crítica” (COSTA; SARAIVA, 2011, p. 2). Além 

disso, os discursos que enaltecem a figura do empreendedor estão inseridos em um 

contexto em que o pilar econômico ainda é prioridade, afinal “para que uma 

sociedade baseada em livre mercado produza mais riqueza, são necessários indivíduos 

que criem e aproveitem oportunidades, melhorem processos e inventem negócios” 

(Ibidem, p. 4). 

No campo dos estudos da comunicação já é possível identificar trabalhos 

críticos em relação à cultura empreendedora. Além das pesquisas recentes de Vander 

Casaqui (2014; 2015a; 2015b; 2016a; 2016b), podemos citar o desenvolvimento da 

tese de doutorado de Julia Salgado, intitulada “Entre solidários e solitários: o 

empreendedor nos discursos da Folha de São Paulo (1972-2011)”, orientada pelo 

Prof. Dr. João Freire Filho, da UFRJ. Dentre os artigos desenvolvidos ao longo do 

doutorado de Salgado, cabe citar “A cultura empreendedora nos discursos sobre a 

juventude”, publicado na revista Galáxia em junho de 2013, que apresenta e examina 

discursos midiáticos que promovem a cultura empreendedora ao analisar duas séries 

televisivas voltadas ao público jovem. Segundo a autora, elas “celebram o 
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empreendedorismo juvenil como resposta às demandas por sucesso pessoal e como 

solução ao problema do desemprego estrutural” (SALGADO, 2013, p. 193). Salgado 

articula, neste artigo, a promoção da cultura empreendedora através da produção de 

diferentes conteúdos em épocas distintas, evidenciando como este conceito está se 

difundindo na sociedade. Segundo a referida autora, tal promoção da cultura 

empreendedora teria diversos reflexos, dentre eles (e mais importante) a transferência 

de responsabilidade pelo acesso a oportunidades de emprego e a promessa de 

autorrealização ao próprio indivíduo a partir de uma lógica neoliberal. 

Outra contribuição de Salgado foi apresentada no Comunicon – Congresso 

Internacional de Comunicação e Consumo, em 2015. Intitulado “A Ascensão do 

Empreendedor: apresentação de uma pesquisa sobre a popularização de sujeitos 

empreendedores”, o artigo propõe uma investigação sobre a recorrência do discurso 

empreendedor na grande mídia (pautando-se em edições da Revista Veja entre 1980 e 

2010) e analisa tal prática como uma maneira de popularizar e reforçar a imagem do 

empreendedor na sociedade brasileira, com uma subjetividade, em teoria, desejável. 

Como reflexo, Salgado levanta a hipótese de que “tal movimento estaria criando 

novas categorias de trabalhador, como pode ser percebido nas recém-criadas 

classificações 'empreendedor individual' e 'empreendedor social’” (SALGADO, 2015, 

p.1). 

Em relação à chamada “economia colaborativa”, observamos que já existem 

pesquisas acadêmicas realizadas. Podemos citar, por exemplo, a dissertação de 

mestrado de Helena Andrade (2016), de caráter exploratório, defendida em 2016 no 

Programa de Pós-Graduação em Administração da PUC-MG. Neste trabalho, 

Andrade utilizou como objeto também um espaço de coworking para tratar desta 

cultura de compartilhamento e colaboração. Andrade buscou entender como que a 

identidade é construída por meio do consumo de um espaço de coworking. Para isso, 

a pesquisadora aplicou entrevistas em profundidade com coworkers do Guajajaras11 e, 

também, com alguns gestores de espaços coworking – inclusive um dos gestores do 

Impact Hub Belo Horizonte. 

                                                 

11 Disponível em: <http://www.guajajaras.cc>. Acesso em: jan. 2017. 
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O pesquisador Ramon Bezerra Costa, doutorando do PPGCOM UERJ, 

também estuda a economia colaborativa (que, em seu caso específico, prefere nomeá-

la de “economia da confiança”). Sua tese, em desenvolvimento, busca entender as 

relações entre indivíduos que compartilham bens – criando, assim, uma relação de 

confiança iniciada através de tecnologias digitais. Costa problematiza diversas 

questões acerca do consumo colaborativo, enfatizando que, neste contexto, “o que 

parece mais importante é a utilização do bem, o que ele proporciona, e não a posse” 

(COSTA, 2014, p. 239). O pesquisador aponta também que o crowdfunding seria uma 

das propostas de consumir colaborativamente.  

Cabe ressaltar que as práticas de crowdfunding foram estudadas por Eduardo 

Batista (2016) em sua dissertação de mestrado, egresso do PPGCOM-ESPM e, 

também, orientando de Casaqui. Batista defendeu em 2016 a dissertação intitulada 

“Comunicação e Consumo em Crowdfunding: Estratégias discursivas do 

empreendedorismo social e a construção do consumidor-investidor”, que buscou 

problematizar os discursos de bem comum nestas plataformas de coleta de 

investimentos. Basicamente, o pesquisador identificou que realizações pessoais que 

buscavam financiamento através destas plataformas utilizavam-se de discursos de 

bem comum, como se a concretização destes projetos em questão (que dependiam de 

um financiamento coletivo para começarem suas atividades) fosse algo que, em sua 

essência, trouxesse retornos positivos à sociedade (e não somente ao projeto em si e 

aos indivíduos neles envolvidos). A constatação mais crítica do autor foi a de que os 

projetos que apresentavam o “bem comum” como mote discursivo obtiveram um 

maior índice de sucesso na captação de recursos através do crowdfunding em relação 

aos demais (Idem). 

Complementando estes autores, com base também na obra de Ehrenberg 

(2010), Casaqui afirma que “o empreendedor foi alçado ao plano de modelo de vida 

heroica de nosso tempo” (CASAQUI, 2016a, p. 8) – esta afirmação coloca, em 

síntese, parte do que pôde ser desenvolvido pela sua orientanda Angelina Sinato. A 

fim de analisar os discursos globalizados do empreendedorismo social, Sinato (2016) 

desenvolveu a dissertação intitulada “Os Discursos Globalizados do 

Empreendedorismo Social: narrativas heroicas, mundos possíveis e consumo 
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simbólico”. Como objeto de estudo, Sinato (2016) utilizou as narrativas e discursos de 

três instituições globais que figuram a cena do empreendedorismo social (Ashoka, 

Skoll Foundation e Schwab) a fim de entender as estratégias discursivas por trás da 

construção da figura deste empreendedor social. 

Tais pesquisas anteriores ao presente trabalho são indícios da relevância 

deste tema e indicam, também, a necessidade de refletir epistemologicamente sobre os 

discursos que permeiam o mundo do trabalho, e que, deste modo, enaltecem tanto a 

figura do empreendedor quanto a própria economia colaborativa. Além disso, esta 

base de trabalhos e pesquisas também justifica a importância de um desenvolvimento 

pertinente tanto para o meio acadêmico quanto para a sociedade em geral. 

1.4 METODOLOGIA 

Conforme apontam os pesquisadores Alessandra Costa e Luiz Saraiva, 

“pouco é discutido acerca das relações de poder inerentes aos desdobramentos do 

discurso empreendedor” (2011, p. 3). Enquanto há o enaltecimento do perfil 

empreendedor em discursos midiáticos, observado, por exemplo, por Julia Salgado 

(2016), partimos do pressuposto de Costa e Saraiva (Idem) sobre a não reflexão 

acerca dos desdobramentos e consequências da disseminação e, principalmente, da 

adoção destes discursos por parte da classe trabalhadora. É assim que encaramos os 

discursos acerca da economia colaborativa. Por ser um movimento recente e 

impulsionado pelo desenvolvimento tecnológico, acreditamos que pouco fora 

discutido acerca da disseminação destes discursos. 

Assim, a fim de atingir os objetivos propostos neste trabalho, o método 

teórico aplicado será a análise do discurso de linha francesa (ORLANDI, 1999). 

Tratando-se de um trabalho do campo da comunicação, um campo que abarca teorias 

e autores de diversas áreas das ciências humanas, a utilização da análise do discurso 

torna-se pertinente pois esta é uma abordagem que constitui-se a partir de um 

desenvolvimento multidisciplinar. 
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Buscando contextualizar e apontar as contribuições da aplicação da Análise 

de Discurso, Eni Orlandi desenvolveu a obra “Análise de Discurso: Princípios & 

Procedimentos” (1999). Logo nas primeiras páginas, a autora afirma que esta é uma 

abordagem que: 

(...) concebe a linguagem como mediação necessária entre o homem 

e a realidade natural e social. Essa mediação, que é o discurso, torna 

possível tanto a permanência e a continuidade quanto o 

deslocamento e a transformação do homem e da realidade em que 

ele vive (ORLANDI, 1999, p. 15). 

A aplicabilidade da Análise do Discurso justifica-se por ser, segundo 

Orlandi, uma reflexão sobre a maneira como a linguagem materializa-se na ideologia, 

mas, principalmente, como a ideologia se manifesta nos discursos. Deste modo, 

entende-se que existe uma relação língua-discurso-ideologia, em que a intersecção 

entre língua e ideologia é observada através do discurso compreendendo uma relação 

de produção de sentidos “por/para os sujeitos” (ORLANDI, 1999, p. 17), afinal “o 

sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pela ideologia” (Ibidem, p. 20). 

É importante pontuar que a aplicação da análise de discurso, segundo 

Orlandi, “procura mostrar que a relação linguagem/pensamento/mundo não é 

unívoca” (1999, p. 19). Deste modo, a forma e conteúdo não são separadas no 

momento da análise porque busca-se compreender a língua como um acontecimento. 

Por isso, consideramos que o processo de constituição de sujeitos e a produção de 

sentidos através do discurso vão além da transmissão de informação – constituindo, 

na verdade, um processo de identificação deste mesmo sujeito. 

Em suma, a Análise do Discurso visa a compreensão de como um 

objeto simbólico produz sentidos, como ele está investido de 

significância para e por sujeitos. Essa compreensão, por sua vez, 

implica em explicar como o texto organiza os gestos de 

interpretação que relacionam sujeito e sentido. Produzem-se assim 

novas práticas de leitura (ORLANDI, 1999, p. 26-27). 

A aplicação da análise do discurso organiza-se a partir da definição do 

Impact Hub São Paulo e dos seus membros como componentes do objeto desta 
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dissertação. Além disso, Orlandi (1999) nos ensina que o dispositivo analítico 

também compõe-se a partir do problema de pesquisa a fim de comprometer-se na 

resolução da questão. No caso, vale lembrar que buscaremos entender quais são os 

sentidos atribuídos sobre a economia colaborativa, cultura empreendedora e modo de 

produção a partir discursos do Impact Hub São Paulo e de seus membros. 

“Só uma parte do dizível é acessível ao sujeito pois mesmo o que ele não diz 

(e que muitas vezes ele desconhece) significa em suas palavras” (ORLANDI, 1999, p. 

34). Este é um apontamento importante para contextualizar a abordagem 

metodológica pretendida nesta dissertação pois considera que o discurso, em si, 

compõe-se tanto pelos “ditos” quanto pelos “não-ditos”. É nesse ponto que 

retomamos a questão da análise de discurso não ser uma análise unívoca, pois, 

implicando na análise de “não ditos”, ela convoca, além do problema e objeto de 

pesquisa, também o repertório do pesquisador que a aplica, ou seja, os discursos estão 

sujeitos a diferentes interpretações de acordo com quem propõe-se a interpretá-los. 

Como aponta Orlandi (Ibidem, p. 64), “uma vez analisado, o objeto permanece para 

novas e novas abordagens. Ele não se esgota em uma descrição”. 

Outra consideração importante acerca desta abordagem que Orlandi nos traz 

é a relação de forças discursivas e o lugar de fala de cada sujeito. Em resumo, a autora 

aponta que “podemos dizer que o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do 

que ele diz” (ORLANDI, 1999, p. 39), evidenciando tanto as relações de forças e 

hierarquias quanto a necessidade de contextualização da fala para esta tornar-se 

efetivamente um discurso aos olhos da análise do discurso. Levando isso em 

consideração, bem como os demais apontamentos acerca da análise do discurso, 

entende-se que, para aplicar o dispositivo analítico nos discursos dos membros do 

IHSP, é necessário começar, primeiramente, pelos discursos do próprio espaço de 

coworking, afinal os membros estão submetidos a uma relação de força discursiva ao, 

primeiramente, tornarem-se consumidores do espaço e, em um segundo momento, 

submeterem-se às regras de convívio estipuladas pelo próprio Hub.  

Por fim, para constituir o dispositivo de interpretação, cabe retomar tanto a 

sua característica de “colocar o dito em relação ao não dito” (ORLANDI, 1999, p. 59) 
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quanto considerar que há momentos na análise que “descrição e interpretação se 

interrelacionam” (Ibidem, p. 60). Além disso, é imprescindível considerar que este 

mesmo dispositivo não trabalha em uma posição neutra, mas investe no equívoco do 

sujeito e na opacidade da linguagem a fim de “mostrar como um discurso funciona 

produzindo (efeitos de) sentidos” (Ibidem, p. 63) – apontamento este que é 

imprescindível para um trabalho que propõe-se a compreender estes fenômenos 

discursivos de maneira crítica. 

Por conta da aplicação das entrevistas com os membros do IHSP, 

utilizaremos, no terceiro capítulo, o estudo de percursos (ou trajetórias) de vida 

(GIELE; ELDER JR., 1998). Esta abordagem pressupõe a articulação de quatro 

elementos. São eles: 

 

1) Localização no tempo e no espaço (location in time and place); 

2) Vidas interligadas (linked lives);  

3) Orientação pessoal das ações (human agency); 

4) Momentos da vida (timing of lives);  

 

Sobre a relação destes quatro elementos, Casaqui (2014, p. 101) nos ensina 

que: 

Passado, presente e futuro são alinhavados na trama da vida narrada 

a partir da construção de um cenário delimitado pelo tempo e pelo 

espaço (location in time and place); das relações sociais, 

indispensáveis na caracterização da experiência e da identidade 

(linked lives); das manifestações da subjetividade e da 

especificidade do eu (human agency); e, por fim, dos ciclos, das 

etapas da vida em perspectiva diacrônica, acoplando os diversos 

tempos e modos de estar no mundo (timing of lives). 

O primeiro elemento, segundo os autores, refere-se à história, estrutura social 

e cultura – em outros momentos, Giele e ELDER JR. denominam este elemento como 

“contexto cultural”12 (1998, p. 9, tradução nossa). Já as “Vidas Interligadas” são os 

                                                 

12 No original: “cultural background”. 
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resultados da interação entre indivíduos, grupos sociais e instituições, ou seja, as 

integrações sociais que ocorrem na vida do indivíduo. O terceiro elemento está ligado 

à busca de objetivos pessoais, e o quarto é a combinação de eventos da vida do 

indivíduo, sejam pessoais, em grupo ou até mesmo marcos históricos. 

1.4.1 Delineamento do corpus 

O segundo capítulo foca-se na análise dos discursos autorreferenciais do 

IHSP. A análise discursiva é feita paralelamente ao referencial teórico a fim de 

embasar os apontamentos, questionamentos e reflexões. Deste modo, para entender as 

possibilidades de materialidade discursiva do próprio IHSP para a composição do 

corpus, agendamos uma entrevista com um dos responsáveis pelo espaço na cidade de 

São Paulo – no caso, Ruy Lopes de Barros, atualmente CEO do IHSP. Assim, a 

contextualização se baseará tanto na fala de Ruy quanto nos discursos 

autorreferenciais do IHSP que estão dispostos em seu website13. 

Já o terceiro capítulo irá aplicar o dispositivo analítico da análise do discurso 

(ORLANDI, 1999), bem como o estudo dos percursos de vida (GIELE; ELDER JR., 

1998), na fala dos membros do IHSP. A partir da autorização da própria empresa e de 

visitas ao local, foi feito um mapeamento dos membros coworkers a fim de selecionar 

os mais adequados para a aplicação das entrevistas semi-estruturadas (BONI; 

QUARESMA, 2005). O mapeamento permitiu coletar dados de vinte membros, que 

vão desde CEO's e fundadores de empresas voltadas à mobilidade urbana até 

estagiários que produzem conteúdo para redes sociais em uma agência de relações 

públicas – destes vinte, foram selecionados onze para a aplicação da entrevista. 

Definimos, então, como corpus desta dissertação, onze entrevistas realizadas com 

membros do IHSP – além de, em um primeiro momento, discursos autorreferenciais 

do próprio IHSP. 

                                                 

13 Disponível em: < https://goo.gl/JHNEqX > Acesso em: 04 nov. 2016 
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Tabela 1: Membros do IHSP entrevistados 

 

Nome  

(fictício) 
Idade Gênero Cargo 

Termo que o 

entrevistado (a) utiliza 

para se definir 

Carol 27 Feminino Co-educadora Educadora 

Anuar 28 Masculino Fundador Empreendedor Social 

Wency 29 Masculino Fundador Empreendedor Social 

Bruna 34 Feminino Coordenadora Flexível 

Danilo 31 Masculino CEO Empreendedor 

Victória 28 Feminino Pesquisadora Pesquisadora 

Rossiane 40 Feminino Sócia-fundadora CEO 

Matheus 28 Masculino Sócio-fundador Empreendedor 

Beatriz 23 Feminino Gerente de Projetos Jornalista 

Luis 49 Masculino Proprietário Empreendedor 

Lúcia 23 Feminino Estagiária  
RP (sigla para Relações 

Públicas) 

 

Fonte: elaboração do autor 
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2. ANÁLISE DOS DISCURSOS AUTORREFERENCIAIS DO IMPACT HUB 

SÃO PAULO 

Conforme explicado anteriormente, trazer o dispositivo analítico para os 

discursos autorreferenciais do Impact Hub São Paulo torna-se premissa para que este 

mesmo dispositivo seja aplicado nas entrevistas que se sucederam ao decorrer da 

pesquisa. Além da relação de poder e hierarquia que o Hub exerce sobre seus 

membros (por estarem submetidos tanto às regras quanto à administração do espaço 

que ficam a cargo do próprio IHSP), é válido ressaltar que os membros são, em um 

primeiro momento, consumidores do espaço, sejam consumidores materiais (do 

espaço em si, acesso à internet, mesas, energia elétrica, etc) ou simbólicos (dos 

discursos e significados produzidos através do discurso autorreferencial do próprio 

Hub, dos eventos proporcionados pelo espaço, etc). 

2.1 DISCURSOS AUTORREFERENCIAIS DISPONÍVEIS NO WEBSITE DO IHSP 

Atualmente o IHSP opera a partir de filiações. Há uma série de maneiras 

para tornar-se membro do espaço e usufruir o que o Hub proporciona. A maneira mais 

simples de tornar-se membro é filiar-se através do programa de associação em que se 

paga R$60,00 mensais para ter acesso aos eventos e workshops que lá acontecem e, 

além disso, como o próprio website informa, fazer parte da “Comunidade Global” 

através de grupos de e-mail, grupos de WhatsApp14 e redes sociais. Contudo, esta 

modalidade de filiação não dá acesso propriamente ao espaço de coworking a não ser 

para os eventos que lá ocorrem. Para ter um espaço de trabalho dentro do IHSP é 

preciso escolher um outro plano de filiação, conforme podemos verificar na figura a 

seguir. 

                                                 

14 Aplicativo de troca de mensagens através de dispositivos mobile. 
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Figura 1: Planos de uso do IHSP 

 

Fonte: website do Impact Hub São Paulo15 

Ainda assim, o plano “Escritório Virtual” não dá acesso ao espaço de 

trabalho, servindo meramente como uma maneira de “alugar” o endereço do IHSP 

para fins comerciais e fiscais, além de, como consequência desta utilização, utilizar o 

Hub para receber correspondências. Este plano, segundo afirma Ruy Lopes, possui o 

objetivo de disponibilizar aos “empreendedores” um endereço comercial para resolver 

questões fiscais, como, por exemplo, a criação de um CNPJ (Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica) para uma nova empresa junto à Receita Federal Brasileira. 

O plano “Part Time” é o plano mais barato, que, de fato, dá acesso ao espaço 

de coworking. Por R$350,00 mensais, o membro possui trinta e duas horas durante o 

mês para utilizar o espaço e seus demais serviços – como mesas, impressão e acesso à 

internet. Já o “Integral” possui a mesma lógica, com a diferença de que o acesso ao 

espaço em relação às horas é ilimitado, e, também, inclui os mesmos serviços do 

                                                 

15 Disponível em: < https://goo.gl/rA1iJJ > Acesso em: 17 fev. 2017. 
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plano “Escritório Virtual”. Tanto o “Part Time” quanto o “Integral” visam 

trabalhadores solos, ou seja, que não possuem a necessidade de atuar fisicamente ao 

lado de sua equipe de trabalho, ou que talvez nem sequer possuam uma. 

Por fim, o plano “Equipes” oferece todos os serviços do IHSP de todos os 

outros planos, exceto a disponibilidade do endereço do IHSP para “aluguel” como 

endereço fiscal. Este plano é destinado a empresas que possuem equipes que atuam 

fisicamente em um mesmo espaço, pois sua especificidade se dá por permitir que até 

quatro pessoas desta mesma empresa tenham acesso ao local e instalem-se em uma 

mesa fixa e exclusiva (destinada a esta mesma empresa). 

Em relação ao espaço físico, o IHSP é composto por uma recepção, uma 

copa em conjunto com a cozinha, um espaço destinado às reuniões chamado de 

“Módulos Orientais” e, principalmente, por um grande espaço de coworking – que, 

por sua vez, divide os membros do plano “Equipes” em mesas quadradas e fixas, além 

de disponibilizar grandes mesas nomeadas “pétalas” para serem compartilhadas pelos 

membros dos planos “Integral” e “Part Time”. Além disso, há duas salas destinadas a 

reuniões que estão disponíveis para aluguel – uma chamada “Studio”, que possui 

25m² e tem capacidade para até quinze pessoas sentadas ou vinte em pé, e a outra 

chamada “Aquarium”, de 70m² com capacidade para sessenta pessoas sentadas e 

oitenta em pé, conforme informação disponível nas figuras abaixo. 
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Figura 2: Salas de reunião 

  

Fonte: website do Impact Hub São Paulo16 

Tanto o website quanto Ruy Lopes afirmam que o IHSP possui eventos e 

workshops destinados aos membros. Contudo, o website não informa precisamente 

quais são seus respectivos objetivos; mas, de acordo com o CEO, são realizados 

quatro eventos principais (sem uma periodicidade definida). O primeiro deles chama-

se “On Boarding” e possui a função de introduzir uma nova empresa ou pessoa ao 

espaço do Hub. O On Boarding, segundo Ruy Lopes: 

(...) é sentar com a gente e a gente entender o teu negócio, entender 

você, o que você quer fazer aqui dentro, pra gente realmente te 

indicar os caminhos. Nós somos uma rede de pessoas, e seria muito 

imprudente da nossa parte achar que você entrou aqui e já sabe o 

que fazer, né? Se a gente tem dificuldade para entender a 

complexidade da rede, imagina quem acabou de chegar. (LOPES, 

2016) 

Neste ponto, vale apontar que o processo de On Boarding expõe uma relação 

de hierarquia que o Hub possui sobre seus membros/consumidores. É através do On 

Boarding que o IHSP explica a seu novo membro como o espaço opera, quais as 

regras de convivência que já são implementadas e qual é o papel de cada um nesta 

                                                 

16 Disponível em < https://goo.gl/vmFs6c >. Acesso em: 17 fev 2017. 
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relação tanto social quanto comercial. Neste momento de On Boarding, o lugar de 

fala do Hub e dos membros já são determinados e, além disso, explicitados. 

Outro exemplo de evento que acontece no espaço, de acordo com Ruy 

Lopes, é o “Fuck-up Nights” (noites de fracasso). O objetivo deste evento é trazer 

histórias de empreendedores que fracassaram até atingir o sucesso, ou seja, histórias 

de não-sucesso que, por terem acontecido, foram, de acordo com o CEO, responsáveis 

pelo sucesso atual de cada empreendedor – ou seja, apesar de evidenciar fracassos e o 

evento levar um nome, de certo modo, pejorativo, ele é composto por histórias que 

fazem parte da narrativa de “sucesso” dos palestrantes. Segundo Ruy Lopes, o Fuck-

up Nights acontece em um happy-hour por ser um evento que, justamente, celebra 

esses acontecimentos – ou, na voz de Ruy Lopes, “uma noite onde a gente celebra a 

cultura de insucesso”, salientando que o caminho do sucesso de empreendedores, 

segundo a própria visão do Hub, passa por dificuldades que seriam premissas para, 

enfim, atingir o “sucesso” como empreendedores. 

Ruy Lopes, em sua entrevista no papel de informante, também citou outros 

dois eventos que são realizados no Hub, contudo não encontramos nem informações e 

nem vestígios destes eventos no website institucional do espaço. Um formato de 

evento proporcionado pelo Hub e citado pelo CEO não foi definido por um nome 

específico, mas por “encontros temáticos em que a gente escolheu adotar algumas 

causas”. Não fica claro na voz de Ruy Lopes se a expressão referente à primeira 

pessoa do plural “a gente” engloba tanto os consumidores do Hub quanto os gestores 

ou se é uma expressão que restringe o poder de escolha dos temas apenas à equipe 

que é responsável pela administração do espaço. 

O último evento citado por Ruy Lopes é intitulado “Namaste Motherfucker”, 

evento em que, de acordo com o CEO do Hub, os membros praticam yoga e 

meditação pela manhã às segundas-feiras a fim de “começar a semana no eixo”. A 

nomenclatura deste evento indica uma ressignificação da prática de yoga e, 

principalmente, da palavra “Namaste”, utilizada de forma respeitosa entre os 

praticantes desta técnica milenar – que, no caso específico do IHSP, está associada a 

uma palavra de baixo calão que, em português, poderia ser traduzida por “filho da 
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puta”. Ainda que em um âmbito descritivo, é possível identificar claramente a 

apropriação cultural existente dentro do espaço de coworking que ressignifica 

vocábulos e práticas. A ideia de utilizar este evento para “começar a semana no eixo” 

indica o entendimento, por parte do Hub, de que a prática de yoga e meditação 

poderia indicar uma busca por “equilíbrio” e até uma ferramenta para alcançar uma 

melhor performance durante a semana de trabalho. Vale ressaltar que este é um 

evento que não mais acontece no espaço. 

Página inicial 

 

Figura 3: O que é o Impact Hub São Paulo? 

 

Fonte: website do Impact Hub São Paulo17 

 

Na Home Page18 do IHSP encontramos a imagem acima. Vale contextualizar 

que o website, como plataforma de autopromoção do próprio espaço, implica em uma 

                                                 

17 Disponível em: < http://saopaulo.impacthub.com.br > Acesso em: fev. 2017. 
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linguagem publicizada – principalmente por levar em conta que os discursos 

produzidos neste contexto são autorreferenciais e assumem um papel sedutor a fim de 

converter o visitante em um membro do espaço, logo, em um cliente.  

O título principal é uma pergunta que busca servir de base tanto para o 

subtítulo quanto ao texto seguinte, por sua vez, mais extenso: “O que é o Impact Hub 

São Paulo?”. Ao utilizar a pergunta como título em um tamanho de letra superior aos 

demais escritos deste enunciado, o discurso indica uma dúvida que possa ter surgido 

ao visitante do website, e, desta maneira, busca explicar o que seria o espaço de uma 

maneira mais didática. Assim, ao trazer neste discurso “O que é o Impact Hub São 

Paulo?”, entende-se que o website deixa implícito, também, o que o IHSP não é, 

segundo seu próprio posicionamento. 

O subtítulo não necessariamente é uma resposta imediata à questão, pois não 

busca afirmar “O que é o IHSP”, mas sim no que o IHSP, como “comunidade” 

(afinal, usa-se o pronome de primeira pessoa no plural) acredita – entende-se, então, 

que o IHSP se identifica a partir de suas crenças e ideais. Novamente a questão do 

“mundo melhor” surge neste discurso, e a ideia de que este “mundo melhor” é criado 

através da colaboração entre os indivíduos “criativos, comprometidos, apaixonados e 

focados em um propósito comum” é reiterada. A questão do comprometimento e da 

paixão pelo trabalho, então, toma forma neste discurso como pré-requisito para os 

indivíduos que almejam a criação deste “mundo melhor”, excluindo quaisquer 

indivíduos que não se encaixam nestas definições. É válido ressaltar que, neste ponto, 

a definição de perfil assemelha-se à do “homem conexionista” explorada por 

Boltanski e Chiapello (2009) – onde o engajamento toma forma e a proposta de 

trabalhar pelo “bem comum” é um fator estimulante.  

Em relação ao texto mais extenso, que, de fato, possui uma conexão mais 

próxima à pergunta explícita no título, entende-se a necessidade de dividi-lo em duas 

partes a fim de aplicar o dispositivo analítico. A primeira parte diz respeito às 

respostas objetivas e taxativas sobre o que é o Impact Hub em seu discurso 

autorreferencial; já a segunda parte traz questões mais subjetivas..  

                                                                                                                                            

18 Disponível em: http://saopaulo.impacthub.com.br. Acesso dez 2016. 



 

29 

 

Tratando-se da primeira parte, também se torna necessário desmembrar as 

afirmações taxativas considerando que a ordem em que estas respostas objetivas são 

dispostas corresponde à importância de cada uma delas, ou seja, quanto antes fora 

colocada uma afirmação, mais importante ela é para este discurso autorreferencial. 

 “Uma rede global de empreendedores de impacto” retoma a formação de 

redes de contato como mercadoria, conforme explorado por Boltanski e 

Chiapello (2009). A delimitação do perfil dos indivíduos que compõem essa 

rede também é compreendida neste discurso. Mais que isso, esta afirmação 

traz o que há de mais simbólico na mercadoria ofertada pelo Hub: a rede 

global, que é mais evidenciada do que meramente o espaço físico do 

coworking. 

 “Um espaço de trabalho compartilhado” talvez expresse de maneira mais 

objetiva a questão material da mercadoria ofertada por este espaço pois, de 

fato, os membros dividem o espaço entre si tanto ao usufruir quanto ao pagar 

pelo uso – dividindo, mesmo que sob a administração do IHSP, os custos 

desta utilização. 

 “Um laboratório de inovação” expressa uma característica auto atribuída de 

desenvolvimento de pesquisas, aplicações e testes de fórmulas a fim de 

buscar a inovação. A inovação, por sua vez, surge como a novidade a partir 

dos testes realizados neste “laboratório”. Contudo, apesar de utilizar a 

palavra “laboratório”, o IHSP em nenhum outro momento posicionou-se 

como um local de pesquisa. 

 “Uma incubadora de empresas” nos permite ir além do discurso somente 

restrito ao Hub e entender que o termo “incubadora” vem sendo utilizado 

dentro da cultura empreendedora para definir locais em que os projetos 

possuem, hipoteticamente, mais chances de ser bem sucedidos. A incubadora 

é um aparelho utilizado nas maternidades para auxiliar recém-nascidos a 

sobreviverem após o parto através da criação uma atmosfera favorável ao seu 

desenvolvimento até que o bebê esteja pronto para sobreviver fora deste 

ambiente. É desta maneira que o termo fora apropriado neste discurso – 

evidenciado pela afirmação, na segunda parte deste texto, que diz que o 
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espaço é um ecossistema de recursos e inspiração para o aumento do impacto 

de cada projeto. 

 “Um centro colaborativo de empreendedores sociais” é uma afirmação que 

entra em consonância com a afirmação anterior. “Centro”, no caso, pode 

estar empregado no sentido de eixo, ou seja, de um local que “centraliza” a 

colaboração entre os empreendedores sociais. Já a colaboração aparece como 

um dos “recursos” da “incubadora” para o desenvolvimento do projeto e, por 

fim, o termo “empreendedores sociais” aparece como um delimitador do 

perfil esperado pelo Hub como possíveis membros. 

 

A segunda parte do texto refere-se a um discurso que descreve a mercadoria 

simbólica oferecida pelo IHSP. Semelhante ao termo “incubadora”, o IHSP afirma ser 

um “ecossistema” que engloba “recursos”, “inspiração” e as “oportunidades de 

colaboração” com a finalidade de aumentar o “impacto” do projeto e/ou empresa que 

decidir instalar-se em seus espaços. Por fim, o IHSP afirma no discurso em questão 

que este ecossistema é fruto de uma “comunidade diversificada” que irá inspirar e 

permitir o desenvolvimento de um melhor trabalho no “caminho” de seus membros. 

Novamente, a questão da performance aparece no discurso do IHSP, a ponto 

de afirmar que qualquer projeto ou empresa que filiar-se como membro irá “aumentar 

seu impacto”. O discurso sugere que simplesmente o fato dos indivíduos adentrarem 

este espaço, as chances de sucesso de seus negócios já serão maiores. Talvez a parte 

mais crítica esteja no fato de que o Hub justifica esta lógica catalisadora de projetos 

através da oferta dos “recursos” (que, conforme observado previamente, não vão além 

de recursos materiais como acesso à internet, impressora, etc) e da promessa de uma 

“inspiração” – que, no discurso, não está desenvolvida e/ou atrelada a algo tangível. A 

questão da colaboração, neste ponto, mostra-se contraditória, pois ao mesmo tempo 

em que, no subtítulo, o discurso sugere um alinhamento de conduta entre os 

indivíduos “criativos, apaixonados e focados em um propósito comum”, a inspiração 

surge, em um segundo momento, calcada em uma suposta “comunidade 

diversificada”, ou seja, composta por indivíduos diversos – esta afirmação contradiz 
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até mesmo os demais discursos presentes no “carrossel” da home page que unificam o 

perfil buscado pelo IHSP (analisados adiante). 

Neste contexto é possível inferir, então, que as estratégias discursivas do 

IHSP assemelham-se a outras estratégias de sedução por parte de grandes empresas 

para atrair funcionários e, principalmente, para engajá-los na atividade laboral. Como 

exemplo, podemos citar a discussão que Casaqui e Riegel trazem em artigo intitulado 

“Google e o consumo simbólico do trabalho criativo”, publicado na revista 

Comunicação Mídia e Consumo em 2009. No artigo, os autores discutem justamente 

como que o Google apresenta seu local de trabalho como uma mercadoria dotada de 

símbolos a serem consumidos pelos trabalhadores contemporâneos. Assim, após um 

breve histórico do conceito de trabalho, os autores pontuam como estes discursos são 

capazes de produzir engajamento por parte dos seus funcionários e, também, dos 

consumidores dos serviços do Google. Seria, segundo os autores, uma estratégia “que 

alimenta o imaginário contemporâneo do trabalho com representações sociais de 

atividade criativa espetacularizada” (CASAQUI; RIEGEL, 2009, p. 163). 

Ao olhar para a estratégia apresentada pelo IHSP já apresentada, é possível 

fazer uma transposição desta mesma lógica, principalmente quando levamos em conta 

que, dentro desta estratégia, “o mundo do trabalho (...) torna-se espetáculo que 

sublima o caráter competitivo e demais conotações negativas associadas a essa esfera 

de atuação humana” (CASAQUI; RIEGEL, 2009, p. 163). Conforme já pontuado, o 

IHSP apresenta seu local de trabalho como um ambiente também despojado, criativo 

e juvenil. Isso, além de trazer uma “aura fetichista” que, dentro desta lógica, “faz de 

seu sistema produtivo algo mágico, harmônico e adequado ao imaginário incentivado 

pela linguagem, que é destinada à persuasão e à sedução do consumidor” (Ibidem, p. 

163). É válido ressaltar que esta é uma afirmação dos autores em relação ao Google; 

este trabalho todavia faz uma leitura de quais estratégias de persuasão do Google 

podem assemelhar-se às do IHSP, principalmente se levarmos em conta que o 

engajamento produzido por estes agentes é fruto de discursos entendidos pelos 

mesmos como “desafiadores”, a fim de estimular os possíveis membros (portanto, 

consumidores) do espaço. 
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O Google, assim sendo, oferece condições de trabalho que “são difundidas 

como diferenciais da empresa: alimentação de qualidade, massagens gratuitas, 

liberdade para personalizar as estações de trabalho, etc” (CASAQUI; RIEGEL, 2009, 

p. 167). É neste ponto do artigo de Casaqui e Riegel que podemos encontrar ofertas de 

um espaço de trabalho que busca tanto manter os seus funcionários ocupados dentro 

do Google, algo que dialoga com a falta de interrupções e momentos de contemplação 

descrita por Han (2015), quanto utilizar estes “diferenciais” como uma maneira de 

espetacularização do seu espaço de trabalho com o intuito de “mercadorizar-se”  para 

os trabalhadores. É possível refletir acerca dessas características apresentadas 

positivamente pelo Google em seu espaço de trabalho através da compreensão de que 

“a atividade que segue a estupidez da mecânica é pobre em interrupções” (HAN, 

2015, p. 53). 

Figura 4: Carrossel 1 

 

Fonte: website do Impact Hub São Paulo19 

Também como parte da Home Page, o discurso em questão aparece com 

destaque. Deste modo, indica uma autodefinição do que é o IHSP segundo a maneira 

como o próprio espaço busca posicionar-se – como uma “Comunidade Global”. 

                                                 

19 Disponível em: < http://saopaulo.impacthub.com.br >. Acesso em: fez 2017. 



 

33 

 

Apresentar-se desta maneira pode trazer ao visitante uma sensação de acolhimento ao 

utilizar o vocábulo “comunidade” como um lugar em que não há amargos, 

desentendimentos nem competição violenta (BAUMAN, 2003). 

Posicionar-se assim, baseando-se no que aponta Bauman sobre o conceito, 

torna a empresa algo sedutor uma vez que “as pessoas afetadas por (...) frialidade 

sonham com esse círculo mágico” (BAUMAN, 2003, p. 16). Contudo, a existência de 

uma comunidade baseia-se na criação de laços duradouros e no sentimento de 

responsabilidade pelos demais integrantes, algo que contradiz a flexibilidade das 

relações sociais e a formação das cidades por projeto, característica esta que é 

inerente ao contexto do novo espírito do capitalismo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 

2009) em que o IHSP insere-se – e, também, à sociedade do cansaço (HAN, 2015). 

Consideramos que em uma comunidade, “substituídos os compromissos pelos 

encontros passageiros e pelas relações ‘até nova ordem’ ou ‘por uma noite’ (ou um 

dia), podemos excluir do cálculo os efeitos que nossas ações podem ter sobre a vida 

dos outros” (BAUMAN, 2003, p. 51), mas não necessariamente que compreendemos 

o IHSP desta forma. 

Há, dentro do novo espírito do capitalismo, uma maior propensão à ausência 

de comunidade do que uma constituição comunitária, ou nos próprios termos de 

Bauman (2003), o espaço seria meramente “comunidades estéticas”, onde os 

indivíduos podem desfazer-se de identidades ao momento em que elas deixarem de 

ser satisfatórias – sendo esta possibilidade mais atraente do que o “realismo” da 

identidade buscada, como se estas identidades fossem “consumidas” a fim de serem 

incorporadas de acordo com interesses individuais. 

Acima de tudo, a comunidade proposta dentro da cultura empreendedora 

seria uma “bolha” formada por uma “elite cosmopolita” onde o público é homogêneo, 

as regras são impostas e os padrões de conduta são claros (EHRENBERG, 2010). 

Estas características são divergentes das características de “comunidade” que Bauman 

aponta. O próprio autor diz incisivamente que a comunidade ideal seria “uma 

comunidade ética, em [que] quase tudo é oposto do tipo ‘estético’” (BAUMAN, 2003, 

p. 68). Uma real comunidade implicaria, então, em compromissos de longo prazo, 
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obrigações concretas e direitos inalienáveis com uma durabilidade institucionalmente 

garantida para que haja planejamento e projeto de futuro para os integrantes, e não 

compromissos de curto prazo, relações sociais superficiais e obrigações flexíveis. 

Entendemos, também, que um formato de comunidade ideal garante certeza, 

segurança e proteção aos seus componentes – algo contraditório nas relações da 

cultura corporativa que possui práticas competitivas como regra. Há, então, proposto 

aqui dois modelos distintos de “comunidade”: um que traz flexibilidade e interesses 

individuais (que materializa-se no discurso do IHSP) e outro que, segundo Bauman, 

seria o modelo ideal de criação de laços duradouros e de confiança mútua. 

 A imagem do mapa mundi e linhas de conexão entre as cidades na imagem 

em questão indicam a formação de redes de contato e, supostamente, a existência de 

colaboração entre os membros do Impact Hub que fazem parte desta rede. Antes de 

entender melhor a composição desta imagem, vale ressaltar a nomenclatura do 

espaço, chamado de “Impact Hub”. A questão do “Impact” será explorada adiante, 

pois, neste momento, nos interessa mais o termo “Hub” que pode ser entendido de 

duas maneiras que convergem entre si. 

A primeira delas é a tradução de “Hub”, no contexto tecnológico, como um 

aparelho “concentrador” que serve para receber uma informação e distribuir esta 

mesma informação de maneira igualitária para demais aparelhos. Como exemplo, 

pode-se citar um modem de internet que, através de um cabo de entrada conectado à 

world wide web, pode distribuir as informações digitais através de diversos cabos de 

saída para mais de um receptor. Outra utilização da palavra “Hub” dá-se no campo da 

aviação comercial para designar aeroportos que servem de conexão e escala de voos 

comerciais – como, por exemplo, o Aeroporto Internacional Tocumen, na Cidade do 

Panamá, chamado informalmente de “Hub do Panamá”, que, segundo matéria 

publicada no Portal Terra20, “Por sua localização estratégica, a meio caminho entre as 

Américas do Sul e do Norte, e próximo do Caribe, o Aeroporto Internacional 

Tocumen é ponto de passagem das principais rotas aéreas do continente” 

                                                 

20 Disponível em: <https://goo.gl/SdKUsY>. Acesso em: dez. 2016. 
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A imagem e a análise da nomenclatura “Hub” somada à palavra “Global” e, 

também, ao subtítulo afirmando que há mais de 80 espaços espalhados pelo mundo 

que conectam “15 mil pessoas”, pode indicar que a empresa Impact Hub possui uma 

vasta “comunidade”, e que estas 15 mil pessoas podem, então, colaborar entre si 

valendo-se de tais conexões. Este discurso pode ter a intenção de trazer ao visitante do 

website um parâmetro de dimensão tanto do IHSP quanto do IHG, a partir da 

utilização destes números; mas, mais que isso, esta composição discursiva vem 

carregada da denominação de que os membros do Hub são pessoas “incríveis e 

inspiradoras” e, por serem assim, poderiam contribuir positivamente com os projetos 

e empreendimentos de qualquer indivíduo que decidir se tornar membro. 

Entende-se, a partir do enunciado analisado, que é através desta comunidade 

global que a colaboração ocorre entre os membros do Impact Hub – além da 

colaboração entre os membros que estão alocados em um mesmo espaço, dividindo 

mesas, energia elétrica e acesso à internet. Deste modo, vale compreender 

epistemologicamente o termo “colaboração”, seus significados e sua historicidade. 

Para isso, utilizaremos a obra “Juntos”, de Richard Sennett (2012). Afinal, apesar de, 

como pontuado, a economia colaborativa ser um fenômeno recente e enaltecido (a 

ponto de autores como Rifkin apontarem-na em entrevistas21 como uma revolução no 

modo de produção capitalista), Sennett afirma que “estamos perdendo as habilidades 

de cooperação necessárias para o funcionamento de uma sociedade complexa” 

(Ibidem, p. 20). 

De uma maneira sucinta, a colaboração (ou cooperação, como Sennett 

escreve) pode ser definida “como uma troca em que as partes se beneficiam” 

(SENNETT, 2012, p. 15). A explicação seria a de que “o apoio recíproco está nos 

genes de todos os animais sociais; eles cooperam para conseguir o que não podem 

alcançar sozinhos” (Idem). Para o autor, a cooperação também depende de uma 

relação dialógica, ou seja, uma relação de troca em que ambas as partes consigam 

dialogar entre si. Este ponto da relação possui um viés comunicacional que exige não 

somente que as partes falem com clareza, mas que também sejam capazes de escutar 

                                                 

21 Disponível em: <http://goo.gl/E5R8ML>. Acesso em: jun. 2016. 
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com atenção uma à outra. Para a colaboração acontecer, exige-se uma relação 

dialógica na qual escutar torna-se um esforço: assim, “a conversa que daí resultará 

será enriquecida, mais cooperativa, mais dialógica” (Ibidem, p. 26). 

Como exemplo da importância da comunicação para as relações de 

colaboração, Sennett (2012) nos apresenta a dança das abelhas, que, a partir de um 

comportamento padronizado de sinais, indicam onde estaria a direção do néctar. E é 

neste ponto que cabe retomar a reflexão em relação à colaboração que afirma que ela 

deve acontecer, segundo o autor, através de uma relação dialógica o mais transparente 

possível – o que, por sua vez, leva-nos a compreender o papel da comunicação nas 

relações de colaboração. Complementando, o autor afirma que uma colaboração que 

acontece em prol do “bem comum” (termo presente na cultura empreendedora e, 

principalmente, nos discursos autorreferenciais do IHSP) deve acontecer, também, a 

partir da reunião de “pessoas de interesses diferentes ou conflitantes, que não se 

sentem bem em relação umas às outras, que são desiguais ou simplesmente não se 

entendem” (Ibidem, p. 16) como uma maneira de evitar “tribalismos” na sociedade – 

ou seja, para existir uma colaboração, há a necessidade de abrir-se para uma relação 

dialógica com seres diferentes. Assim sendo, como seria possível, então, uma 

comunicação transparente entre partes distintas, ou seja, entre seres que divergem 

entre si? Se a colaboração ideal exige, ao mesmo tempo, divergências de ideias e uma 

relação dialógica clara, então como é possível encontrar este equilíbrio? 

É neste ponto, por exemplo, que o autor sugere que a colaboração demanda 

simpatia e empatia. A primeira seria capaz de superar as divergências através da 

identificação com o outro, já a segunda mostra a necessidade de “sair de si mesmo” 

para ocupar o lugar do outro. Simpatia e empatia são exigidas em uma colaboração 

relação colaborativa principalmente porque a cooperação requer, como apontado no 

parágrafo anterior, uma relação dialógica entre partes que não necessariamente se 

identificam. O “tribalismo”, segundo o autor, seria um inibidor da colaboração, pois 

parte de um pressuposto de solidariedade aos semelhantes e agressão aos diferentes. 

Neste momento da discussão é importante entender que o autor também 

aborda o conceito de colaboração a partir de uma perspectiva neutra. Ela não 
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necessariamente aparece como algo positivo ou negativo. Como exemplo, o autor cita 

banqueiros que praticam a cooperação através da troca de informações privilegiadas, 

como uma forma de “roubo” legal. Mas, mais importante do que este aspecto, é 

relevante refletir acerca da seguinte questão (que possui mais aderência ao tema desta 

pesquisa): em um contexto capitalista e competitivo, há espaço para existir uma 

colaboração? 

O autor nos responde que “o equilíbrio entre competição e cooperação não 

acontece naturalmente, no sentido da inevitabilidade, sem vontade e esforço, nos 

acordos de negócios ou em outras esferas da vida” (SENNETT, 2012, p. 98). Ou seja, 

mesmo que haja competição, Sennett defende que é possível haver colaboração desde 

que as negociações neste contexto aconteçam de maneira transparente, exigindo uma 

sensibilidade de ambas as partes que estão envolvidas nessa relação dialógica de 

negociação, buscando uma troca “ganha-ganha”. Contudo, não consideramos nesta 

lógica do autor a existência do “bem comum” através da colaboração, conforme os 

discursos do IHSP enfatizam.  

O apontamento de Sennett responde à questão formulada porque sua 

problematização, como apontado, encara a colaboração com um viés neutro. No 

entanto, conforme observamos, os discursos que permeiam a economia colaborativa 

trazem a questão da colaboração como algo positivo, ou seja, algo “novo”, que seria 

capaz de alterar o modo de produção vigente em prol do “bem comum”. Assim, a 

questão do “espaço” para a colaboração positiva dentro de um contexto competitivo 

será melhor explorada nas análises dos discursos dos membros do IHSP. 

Deste modo, é possível fazer uma ressalva na questão do parágrafo anterior: 

“em um contexto competitivo, há espaço para existir uma colaboração que visa o 

“bem comum’?” Essa questão não traz respostas objetivas, mas nos serve de 

parâmetro para refletir a partir dos discursos que serão posteriormente. 

Sennett também problematiza a relação entre colaboração e consumo. O 

autor identifica que as relações de consumo presentes na vida social de crianças 

podem inibir a cooperação, pois, neste contexto, elas dependem mais do consumo do 

que de uma relação de confiança e trocas com outras pessoas. “Quando isto acontece, 
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elas podem perder a capacidade de cooperar” (SENNETT, 2012, p. 175). É neste 

ponto que buscaremos analisar, nas entrevistas, os motivos pelos quais os membros 

do IHSP fazem parte do espaço de coworking. Seria esta uma relação de consumo que 

visa diminuir os custos através da divisão de gastos de espaço, internet, energia 

elétrica, etc, ou, de fato, uma relação entre os membros que visa a colaboração? 

O autor também traz o contexto digital para a discussão da cooperação, 

buscando entender as interferências que ocorrem em relações que se dão através da 

internet, como, por exemplo, o Facebook. Assim, levamos em conta que “nos sites 

das redes sociais, as transações sociais são menos exigentes, mais superficiais do que 

nos contatos pessoais diretos” (SENNETT, 2012, p. 176). 

Outro exemplo que, a princípio, sugere um trabalho colaborativo à distância 

mediado pela internet é a ferramenta Google Wave, usada como exemplo pelo autor. 

Neste contexto, a ideia seria desenvolver pesquisas simultaneamente com demais 

pesquisadores através de uma ferramenta que permite a eles trocarem informações 

entre si. Sennett afirma que o projeto foi um fracasso porque ele implicava somente 

em partilha de informações, e, de certa forma, a partir de uma relação comunicacional 

limitada – principalmente porque a comunicação tem a ver tanto com o que é dito 

quanto o não dito, bem como os demais elementos que compõem este complexo 

processo. Assim, a troca de e-mails fora um fator limitador da comunicação, pois 

“abrir mão do contexto não raro significa também abrir mão do sentido; o 

entendimento entre as pessoas encolhe” (SENNETT, 2012, p. 42). É deste modo que 

formulamos a seguinte hipótese: se o entendimento entre as pessoas encolhe através 

desta limitação na comunicação entre as partes (ou seja, na limitação da relação 

dialógica), entendemos, então, que a colaboração à distância entre os membros de 

outros espaços ligados ao Impact Hub pode ser, também, limitada. 

Sennett também nos ensina que, nas relações de trabalho, a colaboração 

aparece de maneira informal em vez de estruturada. O exemplo utilizado pelo autor 

diz respeito a uma padaria na qual observava (talvez seja a mesma padaria do livro “A 

corrosão do caráter”, 2005) que a cooperação surge em um momento de crise – no 

caso específico, quando os fornos ficavam superaquecidos, indicando um perigo de 
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incêndio. Assim, para conter o superaquecimento do forno, cada funcionário da 

padaria assumia uma função acerca do acontecimento que não necessariamente seria a 

função formal da organização, como, por exemplo, as “mulheres que habitualmente 

cuidavam dos embrulhos do lado de fora apareciam com baldes d'água” (SENNETT, 

2012, p. 188). A observação do autor é que esses incidentes seriam fruto de um 

impulso natural, porque “queremos ser estimulados” (Ibidem, p. 189).  

Justamente por conta do ser humano já ter, a priori, uma propensão a agir 

colaborativamente, conforme Sennett (2012) nos ensina, entende-se que essa 

colaboração informal, a partir de uma ruptura na racionalização das atividades de 

trabalho, acabaria, então, revelando-se como uma geradora de vínculos. O importante, 

neste caso, é entender que isso se dá, na realidade, quando se evade das estruturas 

organizacionais da definição de cargos e responsabilidades de cada um. 

Assim, entendemos, a princípio, que a cooperação seria algo inerente à 

existência humana, sendo que “os seres humanos são capazes de mais do que as 

escolas, os locais de trabalho, as organizações civis e os regimes políticos permitem 

(...) nossa capacidade de cooperar é muito maior e mais complexa do que querem crer 

as instituições” (SENNETT, 2012, p. 43). É neste ponto que o autor faz uma crítica 

em relação à esfera do trabalho: a cooperação é inibida dentro de espaços corporativos 

através da estrutura das organizações modernas que acabam por isolar indivíduos em 

diferentes departamentos. Este isolamento, chamado de “efeito silo”, “é o inimigo 

óbvio da cooperação” (Ibidem, p. 204), pois, dentro de um contexto competitivo, os 

empregados guardam para si informações que seriam vantajosas, ou seja, não 

possuem qualquer relação laboral que seja puramente dialógica – mesmo que essa 

relação possa beneficiar os diversos indivíduos inseridos neste contexto. 

A questão que possui mais aderência às críticas de Boltanski e Chiapello 

acerca do novo espírito do capitalismo seria a de que a realização de trabalhos possui, 

cada vez mais, um caráter de curto prazo “à medida que os empregos de curto prazo 

ou temporários substituem carreiras longas em uma mesma instituição” (SENNETT, 

2012, p. 18), revelando, então, “uma transação momentânea, em vez de um 

relacionamento constante” (Ibidem, p. 196). É neste ponto que o autor traz uma das 
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reflexões mais pertinentes para que possamos analisar, também, o contexto em que os 

enunciados transformam-se em discursos: 

Todos esses aspectos do tempo de curto prazo convergem nas 

relações sociais informais entre os que trabalham em empresas 

financeiras. O trabalho por projetos em instituições camaleônicas 

age como um solvente ácido, corroendo a autoridade, a confiança e 

a cooperação (SENNETT, 2012, p. 199). 

O autor identifica, então, um perfil de caráter que vem surgindo na sociedade 

por conta destas relações superficiais, dos trabalhos exigidos a curto prazo e da 

comparação odiosa. Seria “aquela pessoa que se revela incapaz de gerir formas 

complexas e exigentes de envolvimento social e, portanto, se retira” (SENNETT, 

2012, p. 219). Essa “retirada”, como chama o autor, é um dos fatores que gera na 

sociedade contemporânea o individualismo e a indiferença, de tal modo que 

“contamos com aqueles que se parecem conosco e simplesmente não importamos com 

os que não se parecem” (SENNETT, 2012, p. 230) – retomando a ideia de 

tribalismos. Ou seja, um comportamento antagônico ao da cooperação em prol do 

“bem comum”– onde a formação das relações busca resultados positivos para todas as 

partes envolvidas a partir da transparência, confiança e empatia. O autor indica, 

assim, um contexto contemporâneo debilitado de cooperação. 

Portanto, retomamos que há, de acordo com Sennett (2012), premissas para 

uma relação de colaboração realmente existir. A primeira delas seria a de uma relação 

dialógica em que ambas as partes comunicam-se com clareza e, no ato de colaborar, 

beneficiem-se tanto uma quanto a outra. A segunda, e talvez a que mais tensione o 

contexto contemporâneo das relações de trabalho, é a exigência de relações pessoais 

de longo prazo, algo que facilitaria o sentimento de empatia entre as partes. A terceira 

premissa, que vai além da colaboração neutra e traz nuances de benefícios ao meio 

social, seria que essa relação dialógica e de longo prazo aconteça entre indivíduos que 

possuem divergências de ideias a fim de que estes mesmos indivíduos atuem para 

reduzir os “tribalismos” e as relações de ódio entre partes que não se identificam. 
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Figura 5: Carrossel 2 

 

Fonte: website do Impact Hub São Paulo.22 

Ao acessar a Home Page, a imagem analisada anteriormente (Figura 4) é a 

primeira a aparecer para o visitante. Porém, cinco segundos após o acesso, mesmo 

que o visitante não acione qualquer botão, a imagem move-se da direita para a 

esquerda dando lugar a esta outra (Figura 5) que possui um layout semelhante à 

primeira: uma imagem de fundo sob uma caixa de texto avermelhada com um título e 

subtítulo (é possível para o visitante alternar entre estas duas imagens através dos dois 

círculos situados no canto inferior esquerdo das imagens). 

“Um outro Mundo já está acontecendo” é o principal título deste discurso. 

Entende-se, portanto, que, na visão do IHSP, um novo mundo está sendo criado, e que 

este novo mundo seria subversivo ao mundo atual em um sentido, de acordo com o 

discurso em questão, positivo. Portanto, subentende-se que o mundo anterior seria um 

tipo de mundo negativo. Ao utilizar o verbo “acontecer” no gerúndio, pode-se inferir 

que esta mudança, de acordo com o IHSP, está em curso; mas, mais que isso, verifica-

se que esta mudança já começou, dando, assim, um senso de urgência para a 

adaptação (ou adesão) a um “novo mundo”. Compreendemos, a partir do discurso em 

questão, que este “novo mundo que já está acontecendo” e, mais importante, sendo 

“criado” pelos membros do IHSP articula-se à ideia crítica de “mundos possíveis” 

(LAZZARATO, 2006), ou seja, são “novos mundos” criados discursivamente e 

                                                 

22 Disponível em: < http://saopaulo.impacthub.com.br >. Acesso em: dez 2017. 
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agenciados coletivamente, que não necessariamente podem ser construídos de forma 

efetiva, mas existem em um nível discursivo. 

No subtítulo, as palavras (conjugadas no imperativo) “Trabalhe. Produza. 

Colabore. Aprenda. Crie. Cresça” suportam a ideia de que este mundo possível está 

acontecendo e é preciso adaptar-se a ele. A sequência em que elas são dispostas no 

subtítulo podem indicar que as ações de, primeiramente, trabalhar, depois produzir, 

depois colaborar (e assim consecutivamente) podem resultar na última delas: crescer. 

De todas as palavras, a “Cresça” é a única que aparece como consequência das ações 

tomadas a partir das anteriores, ou seja, para “crescer” é preciso trabalhar, produzir, 

colaborar, aprender e criar. Este pode ser o caminho para o crescimento de acordo 

com o discurso do Hub, e é justamente a partir do “crescimento” que o modus 

operandi do capitalismo atua ao buscar o maior acúmulo possível de capital. 

Advém daí a importância de pontuar que este contexto de produtividade diz 

respeito à retórica capitalista, onde este modo de produção justifica-se através da 

formação de um espírito (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). As lógicas de 

justificação formam, segundo os autores, as bases de cada espírito do capitalismo, ou 

seja, a partir da necessidade de justificar-se, surge a formação de um espírito. Os 

autores entendem, por exemplo, o capitalismo como “um sistema absurdo” 

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 38), no qual assalariados não possuem a 

propriedade do resultado de seu trabalho e, principalmente, a possibilidade de uma 

vida ativa fora desta subordinação aos donos dos meios de produção. Já os próprios 

capitalistas estariam presos a este processo abstrato (e infindável) de acumulação de 

capital. 

A questão da formação de um espírito para o capitalismo foi discutida por 

Max Weber no início do século XX em sua obra “A Ética Protestante e o Espírito do 

Capitalismo”, e esta discussão é utilizada como base na tese defendida por Boltanski e 

Chiapello. Segundo Weber (2004), a criação do capitalismo e a formação de um 

espírito possuem diversas realidades históricas que os compõem, sendo necessário, 

assim, um trabalho minucioso para encontrar uma definição. Contudo, com a 

finalidade de iniciar a discussão (que torna-se cada vez mais densa ao passar dos 
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anos), o autor propõe um delineamento entendendo o espírito do capitalismo como 

“um complexo de conexões que se dão na realidade histórica e que nós encadeamos 

conceitualmente em um todo, do ponto de vista de sua significação cultural” (Ibidem, 

p. 41). 

Neste contexto, Boltanski e Chiapello (2009) observam, a partir de estudos 

de psicólogos do trabalho, que o engajamento no trabalho em um modo de produção 

baseado na acumulação de lucro limita-se a um engajamento forçado a partir da 

necessidade de sobrevivência. Isso também é observado por Weber (2004) a partir de 

seu estudo que volta-se para questões religiosas, como o protestantismo e, por vezes, 

o catolicismo. Contudo, “essa motivação, por si só, mostra-se bem pouco estimulante” 

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 38). Entende-se, deste modo, que o salário 

recebido pelas tarefas exercidas em forma monetária constitui uma razão para a 

permanência em um emprego, mas não razão suficiente para que o trabalhador 

empenhe-se em suas tarefas laborais. Sendo, este, um “empenho forçado”: 

A qualidade do compromisso que se pode esperar depende, antes, 

dos argumentos alegáveis para valorizar não só os benefícios que a 

participação nos processos capitalistas pode propiciar 

individualmente, como também as vantagens coletivas, definidas 

em termos de bem comum, com que ela contribui para todos. 

Chamamos de espírito do capitalismo a ideologia que justifica o 

engajamento no capitalismo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 

39). 

Torna-se importante entender o papel das críticas ao modo de produção 

capitalista, pois elas seriam a base de uma nova lógica de argumentação e justificação 

do próprio modo de produção. É com base nessas críticas que as justificativas se 

reinventam com a finalidade de anulá-las e, assim, manter o capitalismo como o modo 

de produção vigente. Contudo, é válido salientar que as críticas influenciam na 

mutação do espírito do capitalismo, mas não possuem influência na alteração em seu 

ethos ou modus operandi em que o acúmulo de capital é o maior objetivo de cada 

esforço, seja por parte do proletariado ou do capitalista. 

Especificamente na contextualização do novo espírito do capitalismo, 

Boltanski e Chiapello centram-se na recuperação do termo “rede”, favorecida, 
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segundo os próprios autores, “por uma conjunção histórica especial, marcada 

notadamente pelo desenvolvimento das redes informáticas que abriram possibilidades 

de trabalho e colaboração a distância, mas em tempo real” (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009, p. 134). Deste modo, os autores defendem que há uma quebra na 

maneira como a vida social apresenta-se, não sendo mais na forma de direitos e 

deveres em relação à comunidade familiar ampliada, mas, sim, na multiplicidade de 

encontros e conexões temporárias, traduzindo-se no termo projeto, entendido como:  

(...) um amontoado de conexões ativas capazes de dar origem a 

formas, ou seja, dar existência a objetos e sujeitos, estabilizando e 

tornando irreversíveis os laços. Portanto, é um bolsão de 

acumulação temporário que, sendo criador de valor, dá fundamento 

à exigência de ampliar a rede, favorecendo conexões 

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 135) 

O projeto seria, então, uma oportunidade e pretexto para a conexão, 

reunindo, temporariamente, pessoas muito diferentes e possibilitando (ou facilitando) 

a produção e o acúmulo através da colaboração entre estes agentes – justamente a 

proposta do IHSP. 

A questão da mediação, neste contexto, surge a partir da ideia da “cidade por 

projetos”, também discutida pelos autores Boltanski e Chiapello (2009, p. 138): 

Essa cidade baseia-se na atividade de mediação posta em prática na 

formação das redes, de tal modo que ela seja dotada de valor 

próprio, independentemente dos objetivos buscados ou das 

propriedades substanciais das entidades entre as quais a mediação se 

efetua. Nessa perspectiva, a mediação é em si um valor, ou melhor, 

no quadro conceitual aqui empregado, uma grandeza específica da 

qual é capaz de prevalecer-se todo e qualquer ator quando 

“estabelece relações”, “cria elos” e contribui assim para “tecer 

redes”. 

No discurso autorreferencial do IHSP apresentado anteriormente, 

encontramos a formação de redes e/ou da mediação entre agentes do campo do 
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empreendedorismo a partir do momento em que o local exige valores monetários em 

troca do acesso ao próprio e, consequentemente, a esta rede – também não podemos 

deixar de ressaltar que o acesso a esta rede e à localidade do IHSP estão atrelados à 

promessa de um aumento na performance por parte de seu frequentador. 

Dentro da proposta dos autores, entendemos a concepção do “mundo 

conexionista”, que seria um mundo em que: 

(...) os seres têm como preocupação natural o desejo de conectar-se 

com os outros, de relacionar-se, de estabelecer elos, para não ficarem 

isolados. Para que isso dê certo, precisam depositar e inspirar 

confiança, saber comunicar-se, discutir livremente e também ser 

capazes de ajustar-se aos outros e às situações, de acordo com o que 

elas exigem deles, sem serem freados pela timidez, pela rigidez ou 

pela desconfiança (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 143). 

Dentro deste “mundo conexionista” há, então, o enaltecimento da conexão de 

redes e, no contexto da “economia colaborativa”, as empresas podem lucrar a partir da 

formação de conexões “peer-to-peer” – como, por exemplo, parte da proposta do 

IHSP.  

Entendemos que, através da conexão online e pela formação destas redes, 

diferentes agentes conectam-se e trabalham juntos em prol de um projeto. Mas cabe 

questionar, mais uma vez, como é possível que haja, de fato, uma relação de 

colaboração sendo que cada indivíduo que participa de um projeto possui seus 

próprios interesses? Se levarmos em conta que Bauman e Ezio (2016) apontam que a 

formação destas redes de trabalho possui laços superficiais, de curto prazo, sem 

perspectivas e confiança, começamos a questionar, mais uma vez, se há de fato 

relações de colaboração no contexto da economia colaborativa e, principalmente, nas 

relações de trabalho que ocorrem dentro do IHSP.  

Analisando o subtítulo do discurso em questão, compreendemos que há um 

chamado aos “indivíduos comprometidos em criar um mundo radicalmente melhor”. 

Este chamado indica, primeiramente, a definição de um perfil de indivíduos para 

adentrar este espaço – indivíduos estes que estejam comprometidos (à sua maneira) 

com o meio social. Isso indica, conforme o culto à performance (EHRENBERG, 
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2010), a exigência de um perfil como pré-requisito para fazer parte da tal 

“Comunidade Global”. Não somente a exigência de um perfil, mas a exigência de um 

perfil de impacto social, traduzida, primeiramente, pelo próprio nome do objeto – o 

vocábulo “Impact” que sugere um trabalho de impacto. A exigência de um perfil não 

traduz-se somente nesta análise de discurso aplicada, mas também a partir da 

afirmação de Ruy Lopes durante a “entrevista do informante” em relação aos 

primeiros anos de operação do IHSP: o CEO afirma que era aplicado um processo 

seletivo para escolher as empresas que fariam parte do espaço. É importante 

compreender que este processo seletivo deixou de acontecer por questões financeiras, 

conforme o próprio entrevistado aponta:  

O Hub começou tendo um processo seletivo para entrar. A gente 

entrevistava para entrar. Daí, até por um critério financeiro, 

econômico, os stakes [leia-se barreiras] estavam tão altos num 

momento onde não se falava de empreendedorismo de impacto no 

Brasil. [...] As barreiras estavam tão altas que a gente não conseguia 

colocar gente pra dentro (LOPES, 2016). 

Ao definir um perfil específico para adentrar este espaço, é possível 

problematizar a questão da colaboração a partir do que foi desenvolvido por Richard 

Sennett (2012). Segundo o autor, para uma colaboração positiva (como o próprio 

IHSP aponta em seu discurso), de fato acontecer, é preciso trabalhar com simpatia e 

empatia entre grupos divergentes a fim de evitar os chamados “tribalismos”, que, por 

sua vez, seria um fator limitante da colaboração. Ao aplicar, primeiramente, um 

processo seletivo (que foi extinguido, segundo o CEO do Hub, por motivos 

financeiros) e, em seguida, produzir um discurso autorreferencial convocando 

indivíduos com um perfil delimitado, entende-se que, neste momento, a prática da 

colaboração efetiva pode não acontecer dentro deste espaço. Há, sim, um incentivo 

tanto a estes “tribalismos” quanto a uma “sociedade positiva” (HAN, 2013), onde não 

há polifonias e os discursos são alinhados e voltados para a positividade a partir do 

silenciamento da negatividade. 

Em consonância com o título, que afirma que “um novo mundo já está 

acontecendo”, é possível entender que, de acordo com o Hub, este “novo mundo” está 

sendo criado pelos membros do IHSP ao ponto que, no subtítulo, traz-se a ideia de 
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que o espaço é composto por indivíduos que estão “comprometidos em criar um 

mundo radicalmente melhor”. Porém, não necessariamente nesta afirmação o IHSP 

traz à tona o que seria, de acordo com sua visão, “um mundo melhor”, deixando a 

interpretação desta afirmação sujeita ao receptor da mensagem. 

A imagem que compõe esta parte da Home Page é uma fotografia da sala 

principal do IHSP da Bela Cintra: o salão de coworking, onde as equipes se unem nas 

mesas retangulares e os membros dos planos Part Time e Integral trabalham nas 

mesas em formato de pétalas de flor (chamadas desta maneira pelos membros e 

gestores do Hub) e os membros do plano Empresas nas mesas destinadas a cada 

organização. Esta imagem compõe o discurso acerca do espaço a fim de, 

primeiramente, mostrar ao visitante visualmente o próprio espaço e ilustrar a 

“comunidade” dos “coworkers”. É pertinente notar que, na foto, aparecem os 

membros do Hub trabalhando no espaço em seus notebooks e usufruindo do espaço, 

ou seja, os membros estão, na imagem, executando justamente as ordens do subtítulo 

“Trabalhe. Produza. Colabore. Aprenda. Crie. Cresça”.   

Contudo, apesar de se posicionar como um ambiente de trabalho 

colaborativo, nota-se nesta imagem que os “coworkers” estão executando suas tarefas 

individualmente, cada um com a atenção voltada para seu próprio notebook, e não 

interagindo entre si de maneira colaborativa. Outro ponto de atenção passível de 

análise desta imagem é em relação ao alinhamento de perfis ao momento em que 

todos os trabalhadores em questão estão vestidos de maneira similar e formal (calça 

jeans e camisa social) e são todos, aparentemente, brancos – fato este possivelmente 

antagônico ao que compreendemos por “colaboração”, afinal a diversidade entre os 

integrantes de algo “colaborativo” é imprescindível a fim de evitar “tribalismos”, 

como nos ensina Sennett (2012). 

Página Quem Somos 

O que é o Impact Hub São Paulo? 

Localizado no coração de São Paulo, nós somos uma comunidade 

global de Empreendedores de Impacto, um ecosistema único de 
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inspiração, recursos, conhecimento e oportunidades de colaboração 

para criarmos um mundo radicalmente melhor. 

A comunidade do Impact Hub São Paulo é composta por negócios e 

projetos que promovem impacto positivo na sociedade no nível 

local e global. Nossos membros são empreendedores, investidores 

sociais, freelancers, ativistas, criativos, consultores, 

intraempreendedores atuando em grandes organizações, estudantes, 

educadores, futuros empreendedores e qualquer pessoa e/ou 

organização interessada em direcionar suas atividades a uma 

realidade mais sustentável. 

Os membros podem usufruir de uma plataforma global para se 

conectarem com mais de 7.000 empreendedores de impacto em todo 

o mundo; ter acesso a conteúdos, treinamentos e suporte; acessar e 

utilizar espaços para encontros e trabalho; e participar ativamente 

(cocriar) de uma programação de atividades como exposições, 

palestras, debates, workshops e muito mais. 

Em São Paulo possuímos espaços na região da Paulista, na rua Bela 

Cintra, e também na Vila Madalena.  

Somos parte de uma rede global de comunidades conectadas com o 

objetivo de ativar negócios e projetos de forma colaborativa. Impact 

Hubs unem pessoas de qualquer profissão, área de conhecimento e 

cultura em uma rede diversa, criativa, inovadora com valores 

comuns de empreender para transformar o mundo.  

Essas são as pessoas que vêem e fazem as coisas de forma diferente. 

Elas possuem uma paixão empreendedora, competência e vontade 

de criar um mundo radicalmente melhor. E já estão fazendo isso!23  

A página inicia com a questão: “O que é o Impact Hub São Paulo?”, 

buscando, então, deixar explícito que o texto que vem a seguir responde exatamente a 

essa questão. Contudo, a disposição desta pergunta e, logo em seguida, uma resposta 

composta pelo próprio espaço, deixa implícito que há uma resposta para uma segunda 

                                                 

23 Disponível em https://goo.gl/hsokv8. Acesso em: jan. 2017. 
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pergunta, que seria “O que não é o Impact Hub São Paulo?”. A autoatribuição de 

alguns significados implica na exclusão de outros – ao menos a nível discursivo. A 

primeira resposta, em formato de subtítulo, é o mesmo discurso analisado 

anteriormente na página inicial em que o espaço afirma ser “uma comunidade global 

de empreendedores de impacto...”. 

Na sequência, o enunciado traz a seguinte afirmação acerca da “comunidade” 

do IHSP. 

A comunidade do Impact Hub São Paulo é composta por negócios e 

projetos que promovem impacto positivo na sociedade no nível 

local e global. Nossos membros são empreendedores, investidores 

sociais, freelancers, ativistas, criativos, consultores, 

intraempreendedores atuando em grandes organizações, estudantes, 

educadores, futuros empreendedores e qualquer pessoa e/ou 

organização interessada em direcionar suas atividades a uma 

realidade mais sustentável.24 

Fica implícito, portanto, que existe um perfil buscado pelo IHSP para a 

composição de seus membros (como discutido previamente, sobretudo a partir do fato 

de que, anteriormente, o IHSP realizava um processo seletivo para aceitar novos 

membros e que este processo fora extinto por uma questão financeira), evidenciando a 

existência de uma sociedade positiva (HAN, 2013). Adiante, o texto em questão 

reafirma a suposta “alta potência” de seus membros como um discurso de distinção 

positiva ao afirmar que “Essas são as pessoas que vêem e fazem as coisas de forma 

diferente. Elas possuem uma paixão empreendedora, competência e vontade de criar 

um mundo radicalmente melhor. E já estão fazendo isso! [sic]”. 

É importante ressaltar que o discurso autorreferencial desta página alterna 

seu foco para definir o que é, então, o espaço. O IHSP busca explicar quais são os 

benefícios dos membros, ou seja, do que os membros podem usufruir – ou, até, quais 

seriam os benefícios da aquisição do acessa partir de uma troca monetária. 

                                                 

24 Disponível em https://goo.gl/hsokv8. Acesso em: jan. 2017. 
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Os membros podem usufruir de uma plataforma global para se 

conectarem com mais de 7.000 empreendedores de impacto em todo 

o mundo; ter acesso a conteúdos, treinamentos e suporte; acessar e 

utilizar espaços para encontros e trabalho; e participar ativamente 

(cocriar) de uma programação de atividades como exposições, 

palestras, debates, workshops e muito mais.25 

Mais uma vez, a questão da “plataforma global”, por meio da utilização de 

dispositivos tecnológicos, surge no discurso autorreferencial do IHSP. O acesso a esta 

“comunidade de empreendedores de impacto”, dotada de significados, é utilizada 

como uma mercadoria. É dito que o acesso a estes conteúdos, em formato de 

treinamentos, exposições, palestras, debates e workshops, como algo restrito aos 

membros, pode evidenciar, então, uma relação de restrição destes conteúdos somente 

aos membros do espaço. 

A formação de redes através de dispositivos tecnológicos é marcante na cena 

da economia colaborativa. De acordo com Jeremy Rifkin (2001), este é um fenômeno 

que faz parte da era do acesso. Nesta era que o autor descreve, “as bases da vida 

moderna estão começando a se desintegrar. (...) os mercados estão cedendo lugares às 

redes, e a noção de propriedade está sendo substituída rapidamente pelo acesso” 

(Ibidem, p. 4). E é neste ponto que o autor analisa o cenário em que a economia 

colaborativa toma forma – a partir do acesso às propriedades físicas e privadas, e não 

mais a partir de aquisições materiais. É o caso de diversos empreendimentos que se 

baseiam tanto na informática quanto na mediação, como Uber26 e Airbnb27 – e, 

obviamente, o Impact Hub São Paulo através da disponibilização de seu espaço físico 

para “aluguel” (ou horas de utilização) e, também, do acesso a esta “rede 

colaborativa”. 

Rifkin (2001, p. 5) afirma que “no novo mundo, os mercados cedem às redes, 

os vendedores e compradores são substituídos pelos fornecedores e usuários, e 

praticamente tudo é acessado”. Esta noção de acesso e de redes tem o poder, segundo 

                                                 

25 Disponível em <https://goo.gl/hsokv8>. Acesso em: jan. 2017. 

26 Disponível em: <https://www.uber.com>. Acesso em: jun. 2016. 

27 Disponível em: <https://www.airbnb.com>. Acesso em: jun. 2016. 
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Rifkin (Idem), de redefinir a nossa dinâmica social tanto quanto fora redefinida a 

ideia de propriedade no período pré-moderno. Assim, o contexto da “era do acesso”, 

segundo o autor, é capaz de moldar os indivíduos que nele estão inseridos. Então, para 

estes indivíduos, “a liberdade pessoal tem menos a ver com o direito de posse e com a 

capacidade de excluir outros e mais a ver com o direito de ser incluído em redes de 

relações mútuas” (Ibidem, p. 10). 

A “sociedade da transparência” (HAN, 2013) também toma forma na 

seguinte afirmação desta página: “Impact Hubs unem pessoas de qualquer profissão, 

área de conhecimento e cultura em uma rede diversa, criativa, inovadora com valores 

comuns de empreender para transformar o mundo”. Em um primeiro momento, o 

IHSP afirma que os espaços espalhados pelo mundo unem uma gama de pessoas, de 

“qualquer profissão”, dando um sentido de grande abrangência e diversidade ao 

espaço e, consequentemente, à sua rede. Todavia, na sequência, o discurso adjetiva a 

rede como “criativa e inovadora”, definindo-a e, portanto, deixando implícito que a 

diversidade deveria estar alinhada a essas denominações. E isso é reforçado a partir 

do momento em que o discurso define que os membros que formam essas redes (antes 

colocados pelo discurso como “diversificados”) possuem “valores comuns de 

empreender para transformar o mundo”, ou seja, há uma concordância entre os 

valores, a vontade de empreender e, por fim, a “missão” de transformar o mundo. 

Ainda na página “Quem somos” há um outro título no corpo do texto: “O 

Que  são os Impact Hubs? [sic]”, indicando que o discurso a seguir, apesar de partir 

do IHSP, diz respeito a todos os espaços de coworking espalhados pelo mundo. O 

subtítulo, em formato de resposta, é uma afirmação já analisada anteriormente na 

página inicial do website: “Nós acreditamos que um mundo melhor é criado através 

das realizações conjuntas de indivíduos criativos, comprometidos, apaixonados e 

focados em propósito comum”. 

Outra frase que compõe o discurso em questão também fora analisada 

anteriormente na página inicial. Deste modo, é possível observar que os discursos do 

IHSP repetem-se nas diferentes páginas que compõem seu website. Não é sabida a 

razão destes discursos estarem repetidos, mas é possível inferir, deste modo, que a 
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repetição de discursos possui um caráter reforçador dos ditos e não ditos que 

permeiam estes enunciados. 

Por fim, o IHSP traz a seguinte informação acerca dos “Impact Hubs” – e, 

indiretamente, acerca de si mesmo:  

De Amsterdam a Joanesburgo, de Singapura a Recife, de Dubai a 

Nova Iorque, de Tóquio a São Paulo... o Impact Hub evoluiu para se 

tornar uma diversa rede global de rápido crescimento que hoje conta 

com mais de 7.000 membros em mais de 45 localidades. Cada 

comunidade é extremamente abundante em programas inovadores, 

eventos e conteúdos disruptivos. Entre em qualquer Impact Hub em 

todo o mundo e tenha uma experiência profunda com a perspectiva 

local de um movimento global.28 

O início do enunciado que traz os países em que os Hubs estão instalados 

busca dar legitimidade à formação das “redes globais” – fato tão enaltecido nos 

discursos do IHSP. A utilização de países de diferentes e distantes continentes atribui 

esse sentido “global” à comunidade, ressaltando que esses locais podem ser 

facilmente “acessados” (RIFKIN, 2001). Outro trecho que reforça esta análise aponta 

que quem entrar em qualquer Impact Hub poderá ter uma perspectiva local de um 

movimento a nível global. A “rede global” também é reforçada pelos números 

expostos neste discurso: são 7.000 membros em mais de 45 localidades – número este 

que, levando em conta o que fora coletado através da entrevista do informante com 

Ruy Lopes, pode estar desatualizado. 

É importante ressaltar que o IHSP apresenta-se como um empreendimento de 

sucesso neste discurso quando afirma que ele “evoluiu” a partir de um “rápido 

crescimento”. Entendemos que esta autoatribuição de valor está relacionada à cultura 

da alta performance (EHRENBERG, 2010), mas, principalmente, ao contexto do 

capitalismo flexível (SENNETT, 2005), que demanda resultados a curto prazo. 

Ao afirmar que “cada comunidade é extremamente abundante em programas 

inovadores, eventos e conteúdos disruptivos”, o espaço deixa implícito, então, que 

cada Impact Hub seria uma “comunidade” distinta, excluindo tão reforçado discurso 

                                                 

28 Disponível em: <https://goo.gl/hsokv8>. Acesso em: jan. 2017. 
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da “comunidade global” e da “formação de redes” entre membros de todo o mundo – 

a evidenciar algumas contradições em seu discurso. Ainda neste trecho há dois termos 

que são recorrentes tanto na cultura empreendedora quanto na economia colaborativa: 

“inovação” e “disrupção”. Lembramos que os discursos do IHSP propõem a criação 

de um novo mundo através de uma “revolução” – termo que associa-se aos outros 

dois citados. 

Segundo Koselleck, revolução é “uma dessas expressões empregadas de 

maneira enfática, cujo campo semântico é tão amplo e cuja imprecisão conceitual é 

tão grande que poderia ser definida como um clichê” (KOSELLECK, 2006, p. 61). 

Contudo, apesar da grande amplitude do termo e suas diversas aplicações, o autor 

define que “revolução alude muito mais a desordem, golpe ou guerra civil, assim 

como uma transformação de longo prazo, ou seja, a eventos e estruturas que atingem 

profundamente o nosso quotidiano” (KOSELLECK, 2006, p. 61). Entendemos, então, 

que, assim como o termo “colaboração”, o uso do vocábulo “revolução” no discurso 

do IHSP não traz consigo todos os significados do termo – que compreendemos a 

partir do desenvolvimento de Koselleck supracitada. 

A partir deste entendimento, levando em conta principalmente uma 

“transformação de longo prazo”, entendemos que a “revolução” proposta pelo IHSP 

distancia-se da definição de Koselleck, principalmente pela inserção do IHSP em um 

contexto de relações superficiais, cidades por projetos (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 

2009) e demandas por resultados a curto prazo. 

A partir desta compreensão e de exemplos, Koselleck (2006) traz mais 

considerações sobre o termo dentro de seu campo semântico ao longo dos anos, 

apresentando a maneira como o termo é denominado em diferentes situações e, 

principalmente, apontando que “revolução” poderia, em casos específicos, 

assemelhar-se a “evolução” ou “reforma”.  

Como este enunciado do IHSP também traz consigo o termo “evolução” (na 

forma verbal conjugada no pretérito, afirmando que o espaço “evoluiu”), é válido 

entender que a convergência entre “revolução” e “evolução” parte da existência de 

um conceito que teria uma perspectiva dentro da história e da filosofia, que, segundo 

o autor, “apontava para uma direção irreversível” (KOSELLECK, 2006, p. 71), 
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justamente por esta questão ser temporal. Afinal, ao assumirmos a existência de um 

“antes” e um “depois”, o que propõe o autor, entende-se que não é mais possível 

retornar, em questão temporal, ao período anterior à revolução, fazendo o termo 

assemelhar-se semanticamente ao de “evolução”. Contudo, paradoxalmente a essa 

convergência e semelhança, o autor aponta que, no plano político, eles provocam 

respostas distintas. 

A partir daí pode-se concluir que a contaminação entre os 

significados dos termos “evolução” e “revolução”, que passou a 

ocorrer já desde o século XIX, não se trata apenas de uma 

negligência linguística ou de uma adequação política; o intercâmbio 

alternado entre os dois conceitos refere-se a deslocamentos 

estruturais no complexo social como um todo, os quais, por sua vez, 

só poderiam ter provocado respostas distintas no plano político 

(KOSELLECK, 2006, p. 71). 

Levando em consideração o conceito moderno de “revolução”, segundo o 

autor, existe uma passagem da revolução política para a revolução social. 

Basicamente esta passagem existe a partir do momento em que a revolução propõe 

lançar programas “em nome da liberdade e/ou da igualdade” (KOSELLECK, 2006, p. 

71) através de uma pressão por uma realização em sequência. 

As considerações de Koselleck tornam-se pertinentes para compreendermos 

historicidade do termo e aplicá-lo à cultura empreendedora e aos discursos do IHSP 

quando se entende que, segundo o autor, o processo de revolução traz consigo uma 

essência de libertação e salvação. “Quando Robespierre conclamou seus concidadãos 

a apressar a revolução para trazer liberdade à força, pode-se enxergar por trás disso 

um processo inconsciente de secularização das expectativas apocalípticas de 

salvação” (KOSELLECK, 2006, p. 69). Contudo, compreendemos que a maneira 

como o IHSP emprega o uso deste termo distancia-se da definição de Koselleck e 

aproxima-se ao novo espírito do capitalismo, que incorporou o espírito libertário da 

geração de Maio de 1968, apresentando-se como uma alternativa para a concretização 

destas ambições (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). 

 



 

55 

 

Página Equipe 

Conheça nossa Equipe 

O Impact Hub São Paulo é anfitriado e liderado por uma equipe que 

catalisa a inovação e a serendipidade através de conexões entre 

membros, encorajando colaborações inter-setoriais, criando espaços 

de aprendizado, desenhando eventos e programas e apoiando o 

desenvolvimento das ideias!  

O Impact Hub São Paulo foi fundado por um pequeno time de 

empreendedores locais que sonhavam em criar um espaço para as 

ideias radicais que geravam impacto social positivo. Esse espaço é 

curado e facilitado por uma equipe multi-disciplinar de anfitriões e 

catalisadores com habilidades em desenvolvimento pessoal, 

planejamento estratégico, gestão de projetos, negócios sociais, 

investimento de impacto, comunicação, planejamento de eventos, 

finanças, marketing, gestão de pessoas, etc.29  

Na página Equipe do website do IHSP estão as informações de pessoas que 

são funcionárias do próprio espaço – sócios, gerente de eventos, gerentes de 

comunicação, etc. Esta página possui a função de apresentar ao visitante do website 

quem são as pessoas responsáveis pela gestão do espaço de coworking como uma 

maneira de identificar que há “cuidadores” do IHSP e que cada um deles possui uma 

função para contribuir com a promessa do espaço: a de que os projetos que lá estão 

instalados possuem uma maior chance de crescer e obter sucesso.  

Nota-se o uso do termo “anfitriado” em vez de “gerido” ou “coordenado” 

para referir-se ao trabalho da equipe responsável pelo IHSP. Entende-se, neste uso, 

que o discurso do espaço remete a um trabalho de acolhimento por parte da equipe em 

relação aos membros. Assim, à equipe é atribuído o significado de responsáveis tanto 

pelo espaço quanto pelos membros por eles serem, justamente, os anfitriões. Essa 

atribuição de significado é reforçada a partir do uso de outro termo: o de “liderança” 

que vem a seguir, ou seja, a equipe é quem acolhe e quem guia os demais indivíduos 

inseridos neste contexto. 
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A maneira como a equipe irá acolher os membros e liderar o espaço é 

explicada pelo discurso na sequência que utiliza termos como “catalisar”, “conectar”, 

“encorajar”, “criar”, “desenhar” e, por fim, “apoiar”. Assim, o próprio discurso 

autorreferencial atribui à equipe do IHSP (e, indiretamente, ao próprio IHSP) a tarefa 

de impulsionar os negócios que lá estão instalados. A utilização destes termos 

positivos em relação às atividades exercidas dentro do espaço aparece como uma 

explicação e até mesmo como uma maneira de justificar por que o espaço seria, então, 

um lugar catalisador de projetos. 

Abaixo do subtítulo, a página traz um outro texto acerca da equipe afirmando 

que o espaço foi fundado por “um pequeno time de empreendedores locais que 

sonhavam em criar um espaço para as ideias radicais que geravam impacto social 

positivo”. Na sequência, o discurso busca legitimar os “empreendedores locais” (ou 

seja, sua própria equipe) afirmando que o local é:  

(...) curado e facilitado por uma equipe multi-disciplinar de 

anfitriões e catalisadores com habilidades em desenvolvimento 

pessoal, planejamento estratégico, gestão de projetos, negócios 

sociais, investimento de impacto, comunicação, planejamento de 

eventos, finanças, marketing, gestão de pessoas, etc.30  

Primeiramente, a utilização dos verbos “curar” e “facilitar” (conjugados no 

presente) também substituem, conforme no subtítulo anterior, os termos “gerir” ou 

“coordenar”. Assim como o termo “catalisar”, entendemos o uso destes vocábulos a 

fim de trazer uma linguagem mais acolhedora quando se trata da equipe que gere o 

espaço. “Curado”, neste contexto, não está relacionado diretamente a algum tipo de 

cura (no sentido de curar alguma doença ou machucado), mas sim ao sentido de 

“cuidado” ou até mesmo de “filtro” (como, por exemplo, a curadoria de museus que 

decide sobre as exposições que serão realizadas). “Curar”, neste sentido, assemelha-

se, então, ao termo “facilitado”, onde entende-se que o trabalho da equipe seria o de 

facilitar o desenvolvimento dos projetos, trabalhos e dinâmicas dentro do espaço. Na 

sequência, uma série de termos mercadológicos são utilizados para dar legitimidade à 

                                                                                                                                            

29 Disponível em: <http://goo.gl/LWdfkb>. Acesso em: abr. 2016. 

30 Disponível em: <http://goo.gl/LWdfkb>. Acesso em: abr. 2016. 
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equipe gestora do IHSP, indicando suas especialidades e habilidades, a reforçar, na 

voz do IHSP, que a equipe é competente a ponto de cumprir com seu papel de gestão 

– ou, como o próprio espaço prefere utilizar, de seu papel de “anfitriões”, 

“catalisadores”, “curadores” e “facilitadores”. 

Entendemos, então, que o discurso do IHSP presente nesta parte de seu 

website está intimamente ligado à performance tanto de sua equipe (entendida como 

uma equipe empreendedora) quanto aos membros que fazem parte do espaço. As 

habilidades da equipe unidas à promessa de uma alta performance dos projetos 

inseridos dentro do espaço de coworking tomam forma na fala do IHSP. A fim de 

compreender este discurso a partir de um embasamento teórico, podemos nos valer da 

discussão da obra “O culto da performance: da aventura empreendedora à depressão 

nervosa” de Alain Ehrenberg (2010), sobretudo a partir do entendimento de que o 

discurso do IHSP, neste contexto, parte de um pressuposto da utilização de técnicas 

de gestão (por parte de sua equipe, identificada como uma equipe composta por 

empreendedores) com a finalidade de promover aos membros (e, indiretamente, ao 

próprio IHSP) uma alta performance em seus projetos e, além disso, atrelar este 

trabalho a uma busca por impacto social a partir de uma lógica econômica. 

Assim, é possível iniciar uma reflexão em relação aos discursos que 

permeiam a contemporaneidade acerca da cultura empreendedora e quais seriam as 

consequências tanto do discurso quanto da adoção deles por parte da classe 

trabalhadora. Conforme apontam Raquel Paiva e Muniz Sodré (2011, p. 18): 

Ainda é cedo para se avaliar todas as consequências de um modelo 

educacional inspirado por uma lógica econômica. O que agora já se 

pode afirmar com certeza é que o conhecimento e as capacitações 

profissionais se incluem necessariamente no capital, cuja rápida 

acumulação é imprescindível ao desenvolvimento econômico. 

Juntamente com as doutrinas humanistas de formação da cidadania, 

as escolas, também definidas como agências profissionais da 

educação ortodoxa ou formal, universalizaram-se na modernidade 

em função das demandas econômicas e ideológicas da formação 

capitalista.  
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O discurso da performance da equipe do IHSP, legitimado a partir de 

técnicas mercadológicas, atrelado a esta citação da Paiva e Sodré, permite-nos 

indagar, por exemplo, sobre o preparo da população “à vida” ou meramente ao 

mercado de trabalho. Ao nos basearmos também em estudos da pesquisadora 

Alessandra Costa, as considerações indicam que há um preparo apenas para o 

mercado, mas que, ao existir uma visão ideológica de performance baseada nas 

relações laborais, entende-se que este pensamento está tão enraizado nos discursos e 

lógicas contemporâneas que se preparar para o mercado seria, então, entendido pelas 

instituições educacionais como o mesmo que preparar para a vida. “Em outras 

palavras, legitimamos o transbordamento da esfera do mercado para a esfera da vida” 

(COSTA; SARAIVA, 2011, p. 15).  

Nesta lógica, “esta matriz prolonga e intensifica a obrigação do homem 

moderno de dedicar sua vida ao ganho, reduzindo os atributos dos indivíduos à 

dimensão do interesse e incorporando a lógica do capital” (COSTA et al., 2012, p. 

362). Neste ponto, cabe considerar o que Weber afirma sobre a maneira de educação 

do modo de produção capitalista, em que “o capitalismo hodierno, dominado de longa 

data a vida econômica, educa e cria para si mesmo, por via das seleções econômicas, 

os sujeitos econômicos – empresários e operários – de que necessita” (WEBER, 2004, 

p. 48). 

Ehrenberg, ao tratar do contexto atual do mundo do trabalho, discorre em sua 

obra sobre diversos aspectos que envolvem “o culto à performance” na 

contemporaneidade – e, principalmente, como esta performance está calcada em uma 

lógica econômica. Entre eles, podemos citar a exigência de uma individualidade que 

seria uma das bases do surgimento da figura do empreendedor dentro do contexto da 

gestão e racionalização da vida. Outra premissa seria, justamente, a busca por 

notoriedade, algo que o autor discorre ao rebuscar a “natureza heroica”. Esta 

“natureza heroica” (intrínseca no discurso autorreferencial sobre a equipe do IHSP), 

quando transposta para a contemporaneidade, adquire justamente o sentido de 

individualização e distanciamento, pois “(...) hoje, só conta a ação do indivíduo que 

não dependa de ninguém, a não ser do próprio indivíduo, da parte, por assim dizer, 
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puramente pessoal do indivíduo comum, cuja proeza é, ela própria, comum, o que 

significa que não importa qual proeza é legítima” (EHRENBERG, 2010, p. 13). 

Segundo o autor, há diferentes tipos de heróis na contemporaneidade. Apesar 

disso, o modelo de vida do empreendedor seria onde este heroísmo encontra sua 

forma. O empreendedor apresenta-se como este herói a partir do momento que se 

entende que “quando a salvação coletiva, que é a transformação política da sociedade, 

está em crise, a verborreia de challenges, desafios, performances, de dinamismo e 

outras atitudes conquistadoras constitui um conjunto de disciplinas de salvação 

pessoal” (EHRENBERG, 2010, p. 13). Assim, “é a hora e a vez dos indivíduos com 

alto senso de iniciativa, desmedido entusiasmo pela realização de planos, projetos e 

metas” (FREIRE FILHO, 2011, p. 34), ou seja, a maneira como o IHSP descreve sua 

própria equipe em seu discurso autorreferencial. É válido ressaltar que tanto 

Ehrenberg quanto Freire Filho abordam o contexto atual a partir de uma posição 

crítica, não adotando este discurso em suas articulações. 

Cabe, neste momento, deixar claro que a figura do “empreendedor” na 

contemporaneidade descrita por Ehrenberg converge com a figura do homem 

conexionista descrita por Boltanski e Chiapello ao entendermos que:  

O empreendedor satisfaz as condições para ser um herói popular 

porque ele encarna o homem voltado ao futuro, que enxerga no 

incerto, está engajado na ação arriscada, subverte as hierarquias 

instituídas, abrindo novos mercados ou lançando novos produtos 

(EHRENBERG, 2010, p. 61). 

Contudo, o contexto abordado por Ehrenberg aponta para a abertura da 

possibilidade de sucesso individual a diversas classes por esta cultura empreendedora 

ser promovida a um ideal e norma de conduta de massa. “Não se pede a mais ninguém 

que permaneça em seu lugar; mas, pelo contrário, que se construa seu lugar” 

(EHRENBERG, 2010, p. 55). Isso aponta, por exemplo, que as lógicas de justificação 

que formam o novo espírito do capitalismo, segundo Boltanski e Chiapello (2009), 

acabaram, então, espraiando-se para as demais classes sociais – trazendo, neste ponto, 

a questão da meritocracia como regra. É deste modo que a figura do empreendedor, 
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além de um indivíduo voltado à alta performance, apresenta-se também como 

“símbolo e polo de atração da ascensão social” (EHRENBERG, 2010, p. 56). 

Como Ehrenberg exemplifica, “não se exige mais do pessoal subalterno que 

execute, mecanicamente, ordens ou que se sigam regras, mas que se implique 

comportando-se como o empreendedor de sua própria tarefa” (EHRENBERG, 2010, 

p. 78, grifos do autor). Neste contexto, identificamos a existência de um sistema de 

governo onde a gestão desta convocação e enaltecimento da figura do empreendedor 

podem forjar uma mentalidade no trabalhador a fim de torná-lo mais produtivo ao 

modo de produção capitalista. 

Neste ponto, é possível observar que o chamado à alta performance possui 

intersecções com a busca pela felicidade, onde a ordem moral está enviesada na 

técnica, “sendo ambos indissociáveis nessa concepção de mundo” (CASAQUI, 

2016a, p. 10). A lógica do culto à performance assemelha-se ao que João Freire Filho 

(2010) chama de “o imperativo da felicidade”. Estas lógicas foram instauradas na 

contemporaneidade não somente como um direito de todos, mas também como um 

dever. Sendo assim, os indivíduos que não conseguirem atender a estes chamados 

ficariam, supostamente, excluídos e sujeitos às mazelas do modo de produção 

capitalista – e vale considerar, neste ponto, a existência diversa de indivíduos, além da 

projeção de que não há espaço suficiente no mercado de trabalho se todos decidirem 

seguir estas lógicas e comportamentos empreendedores.  

Ademais, como agravante deste mesmo contexto, entendemos que a adoção 

de práticas capitalistas por parte dos executivos nos dias de hoje subtrai destes o senso 

de responsabilidade em relação aos indivíduos marginalizados, pois: 

Os que vivem no espaço cosmopolita dos fluxos financeiros e 

informacionais, o espaço das elites, já não se sentem mais 

responsáveis por aqueles que vivem no subsolo do Estado-nação, 

desprovidos de identidade profissional e, por isso, de identidade 

social, política e cívica (BAUMAN; MAURO, 2016, p. 48).  

Cabe indagar, neste momento, quais seriam então as preocupações de 

impacto social por parte da equipe do IHSP que é legitimada, no discurso em questão, 

por suas habilidades e conhecimentos mercadológicos. 
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Uma das grandes questões do chamado à cultura empreendedora destinado a 

todos “é que “tampouco se discute a quem interessa a disseminação de um modelo 

cujo empreendedor é capitalista, ocidental, branco, masculino, heterossexual e euro-

norte-americano” (COSTA; SARAIVA, 2011, p. 3). Apesar de importante, este 

trabalho não propõe uma discussão de perfil alinhada a gênero, orientação sexual ou 

origens, mas tal citação e fato são importantes para ressaltar que parte-se do 

pressuposto de que os discursos que giram em torno da cultura empreendedora 

circulam por todo o meio social. Contudo, grande parte da população não possui 

acesso nem oportunidades suficientes para tomar as decisões e agir da maneira 

esperada por parte das grandes organizações – o que levanta a hipótese, por exemplo, 

de que a economia colaborativa, inserida dentro do espírito do capitalismo 

contemporâneo, não está disponível a todos os sujeitos na contemporaneidade (apesar 

do bem comum ser uma de suas principais bandeiras). Em consonância com o que nos 

aponta Costa e Saraiva (2011), buscamos analisar a equipe do IHSP apresentada em 

seu website a partir destes parâmetros. Deste modo, encontramos oito pessoas – 

destas, todas são brancas, e, dos oito integrantes, seis são homens.  

O culto à performance descrito por Ehrenberg encontra respaldo também no 

que propõe Gaulejac sobre a sociedade gestionária, sendo esta uma sociedade que 

“tem hoje os meios para medir a rentabilidade efetiva de cada ser humano, como se 

faz nas empresas” (GAULEJAC, 2007, p. 183). Deste modo, se é possível medir a 

rentabilidade efetiva em uma sociedade voltada à performance, é possível, então, 

comparar os indivíduos entre si a partir de um parâmetro, o que abre premissas, mais 

uma vez, para um meio social em que a competição impera. E, como já apontado, ao 

existir uma competição, a noção de “bem comum” seria, então, esquecida – logo, a 

colaboração seria restringida. 

É no contexto do culto à performance em um meio de alta competitividade 

que cada indivíduo deve provar-se produtivo, sendo esta uma maneira de medi-lo por 

parte das grandes empresas e dando-o, supostamente, uma existência social. Pois, 

segundo Gaulejac (2007, p. 190), “gestão de empresa e gestão de si mesmo obedecem 

às mesmas leis”. Racionalizar a capacidade produtiva do indivíduo é um meio de gerir 

a sua eficiência no modelo empresarial porque coloca o futuro do indivíduo em suas 
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próprias mãos, fazendo este futuro depender da capacidade de cada um de gerenciar a 

si mesmo, ainda que isso traga, de acordo com o que foi proposto por Gaulejac 

(Idem), diversas doenças sociais atreladas à autorrealização. 

Conforme descrito por Sennett, agora em sua obra “O Artífice” (2009), a 

motivação e a aspiração da qualidade nos conduzem por caminhos na vida. Afinal, de 

acordo com o autor, todos os sujeitos possuem em comum as capacidades brutas que 

permitem a execução de um bom trabalho. Contudo, tais motivações “são modeladas 

pelas condições sociais” (SENNETT, 2009, p. 269). É neste ponto, por exemplo, que 

compreendemos criticamente a existência de um espírito do capitalismo 

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009) a partir de suas lógicas de justificações também 

como forma de modelar as motivações do trabalhador a fim de direcioná-las para 

práticas mercadológicas. A partir da premissa de que “para suscitar a aspiração de 

qualidade e fazê-la valer, a própria organização precisa ser artesanalmente trabalhada” 

(SENNETT, 2009, p. 270), entende-se, então, a dinâmica das ações de instituições 

mercadológicas, através da prática discursiva, que buscam motivar os indivíduos a 

engajarem-se conforme as preferências e necessidades delas mesmas. 

Retomando a página analisada em questão, onde encontramos o discurso 

autorreferencial da equipe do IHSP, há, ainda, uma descrição específica de cada um 

dos membros. Notamos que as “características” de cada um se alinham entre si, 

dando-nos a impressão de que todos seriam uma mesma pessoa, ou seja, são 

características alinhadas, que fogem da polifonia e diversidade e dão margem para 

uma configuração dentro da “sociedade positiva” de (HAN, 2013) – em que há o 

enaltecimento da positividade e a negação de tudo que seja “estranho”.  

A descrição de cada membro nesta página possui termos semelhantes e/ou 

sinônimos entre si. A descrição segue, por exemplo, um alinhamento de conduta e, 

como aponta Han (2013), um alinhamento que não admite sentimentos negativos. 

Podemos citar, por exemplo, a apresentação de Cainá Rangel, que seria “um jovem 

curioso”, ou o de Ruy Lopes, um “inovador prático”, além de Henrique Bussacos, um 

“visionário [...], com uma capacidade de agregar pessoas em volta de uma causa, um 

sonho” – ou, nas palavras de Boltanski e Chiapello (2009), em volta de um “projeto”. 

Pablo Handl é apresentado como um “criativo, intuitivo e visionário”, e Barbara Stutz 
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seria uma mulher “decidida e com uma personalidade de tirar o fôlego”. Por fim, João 

Vitor Caires está “sempre de bom humor e transbordando energia”, o que o possibilita 

“criar espaços e comunidades colaborativas com enorme sucesso”, além de Roberto 

Rodrigues, que “cuidará de você e sua equipe” por ser “calmo, tranquilo e centrado”, 

sem contar que ele “mantém a prática regular de meditação ativa”31.  

O filósofo Byung-Chul Han (2013) defende a existência de uma “sociedade 

positiva”, onde as ações são operacionalizadas através da gestão da vida, em que há 

uma concordância para a tal positividade e, em contrapartida, uma resistência ao que 

seja “estranho”, pois este segundo seria “perturbador” ou, pior, algo que “retardaria 

uma comunicação transparente entre os iguais” (HAN, 2013, p. 13, tradução nossa)32. 

Além disso, esta sociedade positiva, descrita por Han, não admite sentimentos 

negativos, ou seja, sentimentos que estejam desalinhados ao que é considerado 

positivo e transparente, causando o desaparecimento da alteridade – elemento 

imprescindível para a existência da cooperação. 

É válido ressaltar que estes discursos autorreferenciais alinham-se a partir de 

uma “gestão” e, também, de uma promoção do capital humano da equipe. Entender o 

alinhamento destes discursos e, principalmente, de condutas, leva-nos a refletir sobre 

a não existência de conflitos dentro desta cultura (ao menos no âmbito discursivo) e, 

de maneira prática, dentro do objeto proposto. Se entendermos que o conflito de 

ideias e a diversidade são fundamentais para o debate e trazem, a partir disso, certa 

reflexão, é possível criar a hipótese de que tal cultura segue seus passos às cegas ou, 

conforme aponta Sevcenko (2001), “no loop da montanha-russa”. A partir da 

existência disso, entende-se que há certa “não-reação“ dos indivíduos em relação às 

exigências contemporâneas, o que sugere, segundo estes autores, que estaríamos em 

uma época mais de “entrega” a estes modelos propostos e menos de questionamento. 

Neste sentido, Bauman nos auxilia a entender a formação de um “empregado ideal” 

para o modo de produção capitalista ao defender que: 

                                                 

31 Disponível em: <http://goo.gl/LWdfkb>. Acesso em: abr. 2016. 

32 No original: “retarda la lisa comunicación de lo igual”.  
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O empregado ideal seria uma pessoa sem vínculos, compromissos ou 

ligações emocionais anteriores, e que evite estabelecê-los agora; uma 

pessoa pronta para assumir qualquer tarefa que lhe apareça e 

preparada para se reajustar e refocalizar de imediato suas próprias 

inclinações, abraçando novas prioridades e abandonando as 

adquiridas anteriormente (BAUMAN, 2008, p. 18). 

Contudo, vale ressaltar que a discussão acerca do “empregado ideal” 

contemporâneo possui diversas perspectivas – tanto a partir da alta performance 

(EHRENBERG, 2010) quanto do capital humano (FREIRE FILHO, 2011), e até 

mesmo a da vida voltada para a produção e consumo, principalmente a partir do 

capitalismo flexível (SENNETT, 2005). 

2.2 CONCLUSÕES A PARTIR DAS ANÁLISES DOS DISCURSOS 

AUTORREFERENCIAIS 

Compreendemos, através da análise do discurso (ORLANDI, 1999) proposta 

neste capítulo, que o IHSP não se configura como uma “comunidade” dentro do que 

propõe Bauman (2013) sobre este termo. Contudo, é possível identificá-la como uma 

“comunidade estética” (Idem), em que, por ser um local que promove a flexibilidade, 

os indivíduos podem “desfazer-se” da composição de sua identidade a partir do 

momento em que elas deixarem de ser satisfatórias. Comprovamos, pela análise, a 

maneira como o espaço promete uma melhor performance aos membros que lá se 

instalarem a fim de atribuir a si estes sentidos e transformar os visitantes do website 

em possíveis consumidores do espaço – vale ressaltar que a mercadoria ofertada pelo 

espaço é intrínseca à era do acesso (RIFKIN, 2001), pois se paga pelo uso e acesso ao 

local e suas facilidades, mas não pela posse. Além disso, os discursos 

autorreferenciais analisados buscam colocar o IHSP como um mediador das relações 

de trabalho entre seus consumidores, algo inerente ao contexto do capitalismo flexível 

(SENNETT, 2005) e do mundo conexionista (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). 
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Em seus discursos, observamos que o IHSP define um perfil para os 

trabalhadores que desejam tornar-se membros. O perfil definido pelo IHSP 

assemelha-se ao homem conexionista. A busca por este perfil específico dá-se tanto 

pelo que pudemos analisar em seus discursos quanto pela prática do espaço que, 

conforme nos informou Ruy Lopes, no início somente admitia novos membros a 

partir de um processo seletivo. Compreendemos que esta prática e esta construção de 

perfil para seus usuários/consumidores a partir dos discursos indica que as relações 

dentro do IHSP podem assemelhar-se às relações existentes em uma sociedade 

positiva (HAN, 2013), onde há escassez de polifonia e conflitos de ideias a partir da 

promoção de uma conduta a ser seguida – que, por sua vez, assemelha-se à conduta 

explorada por Ehrenberg (2010) e, também, à figura do empreendedor ou 

empreendedor social, o herói de nosso tempo (SINATO, 2016) – evidenciando a 

articulação deste objeto com a cultura empreendedora (CASAQUI, 2015a). 

Ao oferecer, em seu discurso, “um ecossistema único de recursos, inspiração 

e oportunidades de colaboração para aumentar o seu impacto”, compreendemos que o 

IHSP busca racionalizar a subjetividade desses termos. Deste modo, observamos 

como que a inspiração aparece no discurso empreendedor e, principalmente, que ela é 

sistematizada no nível discursivo. 

Ao delimitar um perfil para seus consumidores, podemos compreender os 

limites da “colaboração” entre os membros do IHSP que visam um bem comum – 

refutando o discurso autorreferencial analisado a partir do conceito de colaboração 

desenvolvido por Sennett (2012). Relembramos o que o autor afirma que para existir 

um trabalho colaborativo em prol do bem comum é preciso que, antes disso, 

indivíduos e grupos diferentes criem laços a partir de uma relação empática e 

dialógica a fim de evitar a separação destes grupos – separação esta que, por sua vez, 

geraria uma relação odiosa entre eles e, portanto, nada colaborativa. Contudo, esta 

questão será explorada com um maior detalhamento no próximo capítulo, que busca 

analisar os discursos dos membros do IHSP acerca destas mesmas temáticas, bem 

como a maneira que os membros entendem as relações de trabalho existentes dentro 

do coworking em questão. 
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3. ANÁLISE DOS DISCURSOS DOS MEMBROS DO IHSP 

Conforme proposto na introdução, a aplicação da análise crítica do discurso 

(ORLANDI, 1999) e dos estudos de percurso de vida (GIELE; ELDER JR, 1998) será 

feita, neste capítulo, nos discursos dos membros do IHSP. A coleta destes discursos 

ocorreu a partir de uma entrevista semiestruturada (BONI; QUARESMA, 2005) 

aplicada pessoalmente com os membros do IHSP da Rua Bela Cintra, no próprio local 

e em caráter confidencial. Cabe mencionar que o nome dos membros entrevistados foi 

ocultado para manter seu anonimato, algo negociado com os membros em questão no 

momento da entrevista. Assim, buscaremos entender como se dão as relações entre os 

membros dentro do espaço de coworking e a maneira como eles entendem e aplicam o 

trabalho colaborativo em seu dia a dia. 

3.1 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

Acreditamos ser relevante pontuar uma peculiaridade tanto do momento do 

mapeamento dos membros quanto do agendamento das entrevistas. Por mais que o 

espaço seja, conforme o próprio IHSP se posiciona, um espaço de “colaboração”, os 

membros primeiramente se demonstraram surpresos com alguém entrando em contato 

e propondo uma entrevista – isso após cada um retirar seu headphone dos ouvidos, 

abrindo-se para o contato humano. Perguntas de desconfiança, como, por exemplo: 

“Para que é essa pesquisa?”, foram seguidas de algumas afirmações como: “Estou 

muito ocupado hoje, pode ser amanhã?”, ou “Estou organizando um evento muito 

grande, você pode me contatar daqui a duas semanas?”. 

Cabe pontuar, como um procedimento de campo, a partir destas primeiras 

impressões, que as relações de trabalho poderiam não ser tão colaborativas quanto 

descritas nos discursos autorreferenciais do Impact Hub São Paulo, justamente por 

esta demonstração de desconfiança e a falta da disponibilidade em, de fato, colaborar 
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com outra pessoa que também estava neste ambiente – por mais que, no momento, 

identifiquei-me como pesquisador externo.  

No que se refere ao locus (local) onde aconteceram as entrevistas, elas foram 

aplicadas no próprio IHSP da Rua Bela Cintra. A opção de realizá-las dentro do IHSP 

deu-se por conta da maior facilidade em acessar os membros e fazer os 

agendamentos, sem que eles precisassem se deslocar, garantindo uma maior agilidade 

na aplicação. Além disso, o próprio espaço autorizou a utilização das salas de 

reuniões, caso elas estivessem desocupadas, para a aplicação das entrevistas – assim, 

elas foram efetuadas às vezes na sala Studio e, outras, na sala Aquarium, mas sempre 

em caráter confidencial, ou seja, sem a presença de outro membro do IHSP na mesma 

sala. 

Entendemos que a entrevista se caracteriza como uma entrevista 

semiestruturada, o que significa que um questionário base33 foi previamente elaborado 

antes de sua execução em campo. No entanto, a aplicação não se restringe somente ao 

questionário, concedendo, assim, uma liberdade ao pesquisador para alterar a ordem 

das questões e até mesmo elaborar quaisquer novas perguntas durante a entrevista a 

fim de se aprofundar em algum ponto específico e particular da fala de cada 

entrevistado. De acordo com Boni e Quaresma (2005, p. 75): 

As entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e 

fechadas, onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o 

tema proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto de questões 

previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito 

semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador deve ficar 

atento para dirigir, no momento que achar oportuno, a discussão para 

o assunto que o interessa fazendo perguntas adicionais para elucidar 

questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da 

entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao tema ou tenha 

dificuldades com ele. 

                                                 

33 Disponível nos anexos. 
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Segundo as pesquisadoras, a entrevista semiestruturada é utilizada a fim de 

obter um direcionamento maior para o tema, o que exige a intervenção para que os 

objetivos buscados sejam alcançados (BONI; QUARESMA, 2005). Entendendo que 

temas como “trabalho colaborativo”, “cultura empreendedora” e “espaços de 

coworking” necessitam de um recorte mais preciso para serem abordados, pois são 

extensos, polissêmicos e densos, optamos por trabalhar com uma estruturação mínima 

combinada com a liberdade informal de intervenção e direcionamento. 

Outra característica da entrevista semiestruturada é a sua elasticidade em 

relação ao tempo de duração de cada entrevista, o que permite “uma cobertura mais 

profunda sobre determinados assuntos” (BONI; QUARESMA, 2005, p. 75). Além 

disso, as autoras apontam que este modo de entrevistar possibilita uma maior 

proximidade entre entrevistador e entrevistado, “o que permite ao entrevistador tocar 

em assuntos mais complexos e delicados” (Idem). 

Ainda acerca da entrevista semiestruturada, as autoras apontam que “as 

respostas espontâneas dos entrevistados e a maior liberdade que estes têm podem 

fazer surgir questões inesperadas ao entrevistador que poderão ser de grande utilidade 

em sua pesquisa” (BONI; QUARESMA, 2005, p. 75). Deste modo, a fim de dar aos 

entrevistados uma liberdade maior ainda, definimos que estas entrevistas seriam 

anônimas, sem identificar o nome do(a) entrevistado(a) nem a empresa para qual 

ele(a) trabalha. 

3.1.1 Questionário 

O questionário completo está disponível nos anexos desta dissertação. 

Contudo, buscaremos, nesta parte do trabalho, explicar a escolha das perguntas e 

quais os objetivos em utilizá-las, alinhando-se ao problema de pesquisa.  

Inicialmente, a fim de organizar os entrevistados, foram realizadas perguntas 

protocolares. Nome, idade e formação acadêmica foram as primeiras perguntas a fim 

de categorizar cada uma das entrevistas. Assim, após estas questões objetivas, 

iniciamos as questões abertas. 
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1. Fale sobre o seu trabalho aqui no IHSP. Onde você trabalha? Qual a sua função? 

A primeira questão aberta da entrevista possui o objetivo de entender quais 

as funções que o entrevistado exerce diariamente dentro IHSP, bem como a empresa a 

qual ele está relacionado. Sendo esta uma entrevista semiestruturada, escolhemos 

começar com essa questão para, então, entender quais as próximas possibilidades e de 

que maneira as perguntas seguintes seriam exploradas a fim de direcionar a entrevista. 

Além disso, esta primeira questão, mais aberta e de cunho pessoal, possui o objetivo 

de abrir espaço para o entrevistado se apresentar, sendo, também, uma maneira de 

deixá-lo mais confortável para as perguntas seguintes. 

2. O que te fez vir ao IHSP?    

Assim, na sequência, buscamos entender os motivos que levaram o 

entrevistado a instalar-se no IHSP. Neste momento, buscamos entender, por exemplo, 

se o entrevistado reproduziria o discurso autorreferencial do espaço, analisando o 

poder que estes discursos teriam sobre o mesmo. Além disso, esta questão nos ajuda a 

entender, de maneira implícita, se as motivações dos entrevistados possuíam um 

cunho de mobilização social, como encontramos nos discursos do IHSP, ou 

meramente operacional. Esta pergunta também nos ajuda a compreender o que, dentro 

do contexto do IHSP, é mais importante para cada entrevistado a ponto de influenciar 

sua decisão. 

3. O que o Impact Hub representa no seu trabalho? 

A terceira pergunta possui relação com a segunda. É um aprofundamento e 

direcionamento acerca dos atributos do IHSP que são buscados pelos membros que lá 

se instalam. O objetivo desta questão é direcionar o discurso do entrevistado acerca de 

suas motivações que estão ligadas diretamente ao espaço de coworking e entender, 

então, quais as expectativas do entrevistado acerca da sua escolha de ser um membro 

do IHSP. 

4. O que é Trabalho Colaborativo para você? 

Na sequência, buscamos tirar o foco do espaço e compreender, em um 

âmbito mais abrangente, o que cada membro entende por trabalho colaborativo. 
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Individualmente, esta questão possui como objetivo compreender se os discursos dos 

membros se alinham, primeiramente, ao discurso do IHSP e, em um segundo plano, 

quão próximo o discurso acerca do trabalho colaborativo de cada entrevistado está do 

conceito desenvolvido por Sennett (2012). Em um segundo momento, esta questão 

busca analisar, também, as divergências e semelhanças das respostas de cada 

entrevistado a fim de analisar se a noção de “trabalho colaborativo” entre os membros 

do IHSP está alinhada entre eles. 

5. Você tem um exemplo para me dar sobre o que é trabalhar colaborativamente? 

Esta questão busca um aprofundamento na noção de trabalho colaborativo de 

cada entrevistado ao pedir para que materialize, em um exemplo, como entende esta 

prática. Além disso, solicitar um exemplo para o entrevistado é uma maneira de 

compreender, também, se a noção de “o que é trabalho colaborativo” para cada um 

deles já fora praticada, de alguma maneira, anteriormente à entrevista, tanto dentro 

quanto fora do IHSP. 

6. Você enxerga alguma restrição no trabalho colaborativo? Até que ponto um 

trabalho deve, ou não, dar-se de maneira colaborativa? 

Desde o início compreendemos que os discursos acerca do trabalho 

colaborativo buscam enaltecer essa prática. Observamos uma concordância de 

discursos positivos (HAN, 2013) acerca da “economia colaborativa”, da “cultura 

empreendedora” e das práticas de coworking. Esta questão busca extrair do 

entrevistado os aspectos negativos de uma prática colaborativa entre os projetos e 

empresas que atuam dentro do espaço, suas limitações e se trabalhar desta forma, em 

algum aspecto, pode ser, diferentemente do discurso do IHSP, algo prejudicial às 

dinâmicas e projetos dentro do coworking. 

7. Como você definiria o modo de produção no qual você está inserido? 

Conforme explorado no segundo capítulo, a ideia de uma “revolução” no 

modo de produção capitalista permeia os discursos acerca da nova economia 

colaborativa. Entendemos que este contexto corresponde ao novo espírito do 

capitalismo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). Mas, ao fazer esta pergunta ao 

entrevistado, buscamos entender como que o membro do IHSP em questão enxerga o 
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modo de produção vigente, sendo este um contexto indissociável da prática laboral e, 

principalmente, para um entendimento de como se dão as relações de troca nesta 

cadeia produtiva. 

8. Descreva o espaço de trabalho colaborativo ideal para você. 

Esta questão aberta busca compreender, primeiramente, como seria um 

espaço de trabalho colaborativo (ou coworking) ideal para o entrevistado. Além disso, 

quais seriam, então, os atributos de um local que proporciona um trabalho 

colaborativo na idealização do entrevistado? Analisar o espaço ideal na voz do 

entrevistado significa entender como o membro relaciona-se com seu espaço de 

trabalho e, também, com os demais membros. 

9. E o Impact Hub São Paulo é este local ideal? Se não, por quê? 

Para finalizar a entrevista, buscamos analisar se o IHSP é o espaço de 

trabalho colaborativo que o entrevistado descreveu. Deste modo, entendemos quais 

seriam, então, os atributos positivos ou negativos do espaço na visão dos 

entrevistados. Assim, será possível analisar, então, se o membro em questão 

encontrou no IHSP o que ele buscara quando decidiu instalar-se no espaço, podendo 

cruzar esta resposta com o que fora respondido na questão anterior que explora as 

motivações de ter adentrado ao local. Além disso, é possível analisar quais as 

divergências entre o próprio IHSP e o espaço de trabalho colaborativo idealizado por 

cada membro. 

3.2 ANÁLISE DO DISCURSO DOS MEMBROS DO IHSP A PARTIR DAS 

ENTREVISTAS APLICADAS 

Compreendemos que “a sociedade funciona no bojo de um número 

infindável de discursos que se cruzam, se esbarram, se anulam, se complementam” 

(BACCEGA, 2007, p. 21), e que é dessa dinâmica que novos discursos nascem – que, 

por sua vez, nos auxiliam a alterar os significados dos demais discursos que circulam 

no meio social. Portanto, antes de iniciar a análise dos discursos dos membros do 

IHSP, é importante entender que o cotidiano de cada um destes indivíduos “está 
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inserido nesse universo de discursos” (Ibidem, p. 22), e que é a partir dessa 

materialidade discursiva que a sua própria subjetividade é construída. 

Além disso, Baccega (2007, p. 28) nos ensina que “ninguém é capaz de 

conhecer a realidade inteira. (...) Nós só conseguimos conhecer uma parte dessa 

realidade”. Assim, entendemos que os sentidos dos discursos a seguir estão 

intimamente ligados à realidade dos enunciadores, enquanto a interpretação está 

intrínseca à realidade e repertório do pesquisador: cria-se, portanto, uma relação única 

de análise. Outro ponto a ser considerado é que estes discursos foram extraídos a 

partir da aplicação de uma entrevista, ou seja, as narrativas dos entrevistados foram 

concebidas em um contexto em que a presença do pesquisador e o estímulo das 

perguntas influenciaram diretamente nos discursos reproduzidos pelos entrevistados. 

Deste modo, entendemos, a partir de Orlandi (1999), que a análise do 

discurso deve ser aplicada da maneira mais adequada de acordo com as 

especificidades de cada pesquisa. Pela maneira como estruturamos o questionário e 

elaboramos as perguntas a fim de responder ao problema de pesquisa, optamos por 

separar a análise por questões; buscando, então, utilizá-las como eixos de análise. 

Vale ressaltar que, por se tratar de uma entrevista semiestruturada, alguns dos 

discursos que foram extraídos a partir de questões específicas para cada entrevistado 

(que surgiram no momento da aplicação) poderão compor a análise dentro da questão-

eixo a qual a resposta específica possuir mais aderência, e não necessariamente a 

partir de um eixo exclusivo de análise para o discurso específico. 

É válido pontuar, também, que não necessariamente as questões-eixo abaixo 

contemplam todas as respostas de todos os membros. Além da dificuldade de analisar 

o vasto material coletado (por volta de seis horas de entrevistas), nem sempre os 

membros trouxeram em suas respostas um discurso relacionado ao que fora 

questionado, e por vezes as respostas de alguns membros (por mais distinto que um 

discurso seja do outro levando em conta o enunciador) eram similares – o que tornaria 

a análise demasiadamente repetitiva. Deste modo, buscamos trazer à análise os 

discursos que consideramos mais pertinentes para aplicar o dispositivo analítico a fim 

de explorá-los utilizando o referencial teórico desta dissertação. 
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Fale sobre o seu trabalho aqui no IHSP. Onde você trabalha? Qual a sua função? 

A partir deste eixo, buscamos entender as funções de cada entrevistado 

dentro do IHSP, bem como a qual empresa ou projeto os membros estão conectados. 

É deste modo que compreendemos o elemento um dos estudos de percurso de vida 

(GIELE; ELDER JR, 1998), a “localização no tempo e espaço”. Vale ressaltar, 

também, que esta questão foi escolhida para iniciar a entrevista por se tratar, também, 

de uma pergunta aberta e relacionada intimamente ao entrevistado – deste modo, sua 

função também é a de fazer com que os entrevistados ficassem mais à vontade para 

responder às próximas questões. 

Assim, o quadro de entrevistados é composto por: 

 Anuar: Um proprietário de uma nova empresa de microcrédito; 

 Beatriz: Uma gerente de projetos de uma agência de publicidade online;  

 Bruna: Uma profissional que trabalha diretamente para uma ONG 

relacionada a medicina; 

 Carol: Uma consultora de relações de trabalho; 

 Danilo: Um diretor executivo de uma agência de publicidade online (a 

mesma de Beatriz); 

 Lúcia: Uma profissional de relações públicas;  

 Luis: Um proprietário de uma produtora de vídeo;  

 Matheus: Um sócio proprietário de uma consultoria de relações de trabalho 

(a mesma empresa de Carol). 

 Victória: Uma pesquisadora de um aplicativo sobre transparência estatal; 

Rossiane: Uma sócia de uma empresa de consultoria em segurança da 

informação e eventos; 

 Wency: Um sócio de um aplicativo de carsharing para empresas; 

Vale atentar para a composição deste quadro de entrevistados – que está 

diretamente conectado, portanto, às empresas e atividades que são exercidas dentro do 

espaço de coworking. Entendemos que neste recorte há quatro profissionais 

relacionados à área de comunicação (relações públicas, produção de vídeo e 

publicidade online), três consultores, um empreendedor na área financeira, uma 
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pesquisadora, um desenvolvedor de aplicativos (tecnologia da informação) e, por fim, 

apenas uma profissional que trabalha diretamente com uma ONG.  

Já nesta primeira questão, mesmo que de cunho pessoal, alguns dos 

entrevistados falaram sobre o IHSP, as relações de trabalho e até mesmo o trabalho 

colaborativo. As respostas, conforme esperado, foram variadas e seguiram diferentes 

caminhos – acreditamos que isso ocorreu por conta desta pergunta não ter um 

direcionamento específico, ou seja, por ela ser mais aberta. Deste modo, selecionamos 

os enunciados abaixo para análise. 

A [nome da empresa] acabou me dando muitas oportunidades de 

crescimento, desde investimento em treinamentos, cursos até essa 

forma de hierarquia um pouco mais horizontal, que é uma coisa que 

eu nunca tive em outras empresas, (...) como é uma empresa 

pequena, diferente das outras que eu trabalhei, é tudo muito 

colaborativo. (BEATRIZ, 2016). 

A fala acima, dentro dos estudos de trajetória de vida (GIELE; ELDER JR, 

1998) relaciona-se ao elemento 4 (momentos da vida), em que a entrevistada acopla à 

sua narrativa o seu modo de estar no mundo – ligado às “oportunidades de 

crescimento” que esta nova empresa trouxe à sua vida. Em seu discurso, é válido 

notar que a “forma de hierarquia um pouco mais horizontal” é algo novo e, sobretudo, 

antagônico à maneira de trabalho a qual a entrevistada estava inserida. 

A distinção explícita feita pela entrevistada (entre o local de trabalho atual e 

o anterior) implica em alguns não ditos em seu discurso. Ao afirmar que “como é uma 

empresa pequena, é tudo muito colaborativo”, a entrevistada deixa implícito que o 

modo de trabalho colaborativo estaria restrito, então, a empresas de pequeno porte. 

Assim, as empresas grandes não conseguiriam trabalhar de maneira colaborativa – 

segundo o que a própria entrevistada entende por trabalho colaborativo. 

A tal “hierarquia horizontal”, algo intrínseco ao trabalho colaborativo 

segundo a entrevistada (também às pequenas empresas), é entendido pela gerente de 

projetos como uma “oportunidade de crescimento”. Além disso, os treinamentos e 

cursos oferecidos pela empresa, no discurso em questão, tomam forma de 
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“investimento”, e não “custos” operacionais ou de recursos humanos, evidenciando 

que o uso deste termo tende a se justificar como algo “positivo” na carreira e na vida 

da entrevistada, mas Bruna não menciona que isso é algo positivo também para a 

empresa em questão – que se beneficia de um funcionário mais treinado e capacitado. 

O ambiente aqui é nada formal e, para o meu tipo de público, ele faz 

muito sentido. A gente precisa ter uma criatividade bem aguçada, 

uma liberdade. Então aqui fez todo o sentido para minha equipe vir. 

O ambiente favorece também. Não tem paredes, não é nada muito 

coxinha. E eu sinto que, por exemplo, todo cliente que chega aqui se 

sente confortável. (DANILO, 2016) 

Direcionando a sua resposta para o próprio IHSP, entendemos neste discurso 

a existência do elemento três dos estudos de trajetórias de vida (GIELE; ELDER JR, 

1998), denominado “orientação pessoal das ações” (human agency), pois o 

entrevistado discursa sobre as motivações de suas escolhas em relação à empresa 

constituída. No caso específico, o discurso em questão diz sobre o ambiente do IHSP, 

entendido como “nada formal”. 

Assim, o discurso em questão associa diretamente o ambiente informal a 

uma “criatividade mais aguçada” e, por fim, à “liberdade” – também necessária, 

segundo o entrevistado, para instigar a criatividade de sua equipe de publicitários. 

Além disso, o ambiente “não tem paredes”, algo entendido pelo diretor executivo 

como facilitador desta “liberdade”.  Entendemos, portanto, que a “orientação pessoal 

das ações” do entrevistado está diretamente ligada ao desempenho de sua equipe e, 

consequentemente, ao desempenho de sua empresa. Este pressuposto está calcado 

também na frase final de seu discurso, em que o entrevistado afirma que os clientes 

que o visitam dentro do IHSP se sentem confortáveis. 

Também é interessante o uso do termo “coxinha” como modo de 

distanciamento em relação ao ambiente percebido pelo entrevistado – 

consequentemente, como modo de distanciamento do próprio diretor executivo 

Danilo, sua empresa e equipe. “Coxinha” representa um termo informal utilizado para 

denominar algo ou alguém reacionário/conservador/ortodoxo. Exemplo disso é a 
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maneira como este termo é utilizado em discursos relacionados aos debates políticos 

no Brasil, sendo que os “coxinhas” aparecem como governantes e/ou eleitores destes 

governantes alinhados a ideias conservadoras34 – o termo geralmente é utilizado de 

maneira pejorativa por integrantes de partidos liberais e progressistas. Deste modo, 

entendemos o uso do termo como forma de distanciamento por parte do entrevistado, 

mas também podemos entender que há uma aproximação, no entendimento do 

membro, a um ambiente mais liberal – reforçado pelo discurso analisado 

anteriormente relacionando liberdade a criatividade. 

Eu já trabalhei em startup por um tempo e sei que tem um esquema 

muito próprio de trabalho. Digamos assim, mais livre. E na 

Transparência a gente tem um sistema mais coxinha. [...] E aí eu 

tenho horário para entrar, horário para sair, horário de almoço. 

(VICTÓRIA, 2016) 

O termo “coxinha” surge também em outro discurso, o da pesquisadora 

Victória. Contudo, diferentemente do entrevistado anterior, a pesquisadora associa o 

termo “coxinha” à própria empresa em que ela está inserida – distanciando-se das 

“startups“35 as quais ela fazia parte anteriormente, e que, segundo a entrevistada, “tem 

um esquema muito próprio de trabalho (...) mais livre”. 

No caso deste enunciado, a entrevistada associa a inflexibilidade de seu 

trabalho (traduzida em horários estipulados) a algo “coxinha”, ou seja, conservador. É 

válido pontuar que a utilização do termo “informal” ocorre no mesmo sentido tanto no 

discurso do diretor executivo quanto no da pesquisadora. Contudo, o primeiro utiliza-

o como modo de distanciamento em relação tanto ao IHSP quanto à sua empresa; já a 

segunda utiliza-o a fim de denominar a própria empresa em que ela está inserida. 

Ambas filiadas ao IHSP. 

O meu diretor começou a perceber que as relações dentro da 

empresa traziam mais morte do que vida. Isso se liga muito ao que 

                                                 

34 Disponível em: <https://goo.gl/LUi4zJ>. Acesso em: jan. 2017. 

35 Termo utilizado para denominar empresas recém-criadas e em fase de desenvolvimento. 
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ele entende como o propósito da vida dele, então ele começou a 

trabalhar nessa área de consultoria ajudando as empresas a desenhar 

processos de trabalho, procedimentos, trabalhos de dia a dia, mas 

também com um foco relacional, quebrando um pouco essa ideia de 

que você precisa ser uma pessoa no trabalho e outra pessoa na sua 

vida pessoal. (CAROL, 2016) 

“Consultora de relações de trabalho” foi o termo que encontramos para 

melhor definir a função da entrevistada em questão. Vale ressaltar que ao ser 

questionada sobre sua função, a resposta fora “coeducadora“, mas entendemos que o 

uso deste termo é demasiadamente subjetivo. Aliás, isso é comum dentro da economia 

colaborativa e do capitalismo flexível (SENNETT, 2005) por conta da fluidez de 

cargos e funções. Exemplo disso é o próprio Impact Hub, que em sua unidade de 

Recife conta com uma equipe de seis funcionários em funções denominadas como 

“Diretor de qualquer coisa” ou “Canivete suíço” (informações dispostas em seu 

website)36. A empresa em que a entrevistada se insere, de acordo com seu website 

institucional37, posiciona-se como uma “educadora de relações”, mas a descrição de 

seus serviços, como a proposta de “alinhamento entre sócios” ou de “design de 

relação com o cliente” nos permite designá-la como uma consultoria. 

Apesar de o discurso trazer as palavras “propósito de vida”, não o 

relacionamos ao elemento três dos estudos de percurso de vida (GIELE; ELDER JR, 

1998) pelo fato destas afirmações relacionarem ao “propósito de vida” de uma outra 

pessoa, e não propriamente ao da enunciadora. O discurso em questão associa-se ao 

elemento dois, o “vidas interligadas” (linked lives) por implicar as relações sociais 

que a entrevistada possui – tanto com seu diretor quanto com os clientes da empresa 

pela sua maneira de atuação. 

Logo na primeira afirmação (relacionada à percepção do diretor da empresa 

em que a entrevistada exerce suas atividades), percebemos a ideia de que as relações 

profissionais são negativas por trazerem, na visão do diretor, e também da 

                                                 

36 Disponível em: <https://goo.gl/W1qbnC>. Acesso em: jan. 2017. 

37 Ocultamos o link, pois a disponibilização do mesmo afetaria o anonimato dos entrevistados. 
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entrevistada que adota este discurso, “mais morte do que vida”. É justamente a partir 

desta percepção que a consultoria fora construída, buscando aprimorar as relações 

laborais a partir dos “processos de trabalho, procedimentos, e trabalhos de dia a dia” a 

fim de melhorar o desempenho da empresa, já que assim as relações supostamente 

trariam, na visão da entrevistada, “mais vida do que morte”. 

Por fim, há a afirmação de que o trabalho exercido por esta empresa rompe 

com a ideia de que “é preciso ser uma pessoa no trabalho e outra pessoa na vida 

pessoal”. Entendemos, portanto, que o trabalho desta consultoria encoraja o 

esmaecimento da separação entre a vida pública e a vida privada. Além disso, este 

fator é entendido como produtivo para as empresas pois, deste modo, as relações de 

trabalho seriam relações mais saudáveis. 

Apesar deste ser o primeiro eixo de análise, buscamos recortar os discursos 

que estão diretamente relacionados ao trabalho colaborativo e às atividades exercidas 

dentro do IHSP. Assim, entendemos que a flexibilização das relações de trabalho é 

algo, ao menos a nível discursivo, enaltecido também pelos membros entrevistados no 

contexto do novo espírito do capitalismo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009), sendo 

um atributo antagônico ao modo de trabalho de organizações tradicionais.  

Endossando esta análise, podemos trazer o que a profissional que trabalha com uma 

ONG citou em sua entrevista acerca de sua carga horária no Hub e na organização: 

“São seis horas por semana [no Hub]. Apesar do meu trabalho na organização ser 

trinta horas na semana”.  

Além disso, a busca por hierarquias horizontais e modos de trabalho 

colaborativos também está implícita nos discursos analisados, e estes atributos são 

relacionados diretamente à performance (EHRENBERG, 2010) dos funcionários e, 

consequentemente, às empresas, sendo então entendidos como técnicas de gestão 

(GAULEJAC, 2007). Por enquanto, não encontramos discursos passíveis de uma 

análise a partir do que nos ensina Richard Sennett (2012) sobre o trabalho 

colaborativo. Discursos mais intimamente ligados ao próprio IHSP serão analisados a 

partir do eixo seguinte. 

O que te fez vir ao IHSP? 
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Esta questão eixo possui como objetivo entender quais os atributos do IHSP 

que os entrevistados consideraram pertinentes para, assim, terem tornado-se membros 

coworkers do espaço. O viés dessa questão possui relação íntima com o consumo, 

evidenciando, portanto, quais seriam os atributos considerados importantes na visão 

de cada entrevistado. Sob a ótica dos estudos de percurso de vida (GIELE e ELDER 

JR, 1998), entendemos que esta questão eixo relaciona-se ao elemento três: orientação 

pessoal das ações (human agency). 

A gente usa o espaço bastante como sede da produtora e como um 

lugar de descompressão. Por mais que eu fique ali na produtora, 

quando eu me abstraio eu venho pro resto do espaço, tem uma 

descompressão, posso conversar com o pessoal, tomar uma cerveja, 

conversar sobre amenidades, coisas que não sejam relacionadas a 

trabalho. Mas é um lugar que me relaxa, me dá uma tranquilidade. 

[...] É algo inspirador para os trabalhos que produzo. Por ser um 

lugar afetivo, onde as pessoas são mais humanas do que em um 

escritório comercial. Então a humanidade das pessoas aqui são [sic] 

um dos fatores que inspiram os trabalhos. Você tem os trabalhos 

mais humanizados. (LUIS, 2016) 

“Descompressão” é o atributo do espaço entendido como importante para 

entrevistado. A busca por “tranquilidade” e “abstração” dentro do espaço de trabalho 

toma forma neste discurso. Além disso, o entrevistado entende o espaço como algo 

“inspirador” e associa isso diretamente à sua produtividade – ou performance 

(EHRENBERG, 2010). O consumo simbólico do espaço disponibilizado pelo IHSP 

está implícito neste discurso, afinal o entrevistado não menciona questões materiais 

como infraestrutura ou localização. 

A distinção do IHSP em relação aos lugares de trabalho convencionais (ou 

seja, um “escritório comercial” conforme afirma o entrevistado) dá-se tanto na 

percepção de “tranquilidade” e “inspiração” quanto nas relações entendidas como 

“afetivas” pelo membro – até mesmo “mais humanizadas”. O entrevistado entende 

que dentro do IHSP, como uma forma de irrupção à forma tradicional dos escritórios 

comerciais, é possível encontrar tranquilidade, inspiração e relações “mais 

humanizadas”. Sendo um discurso de “irrupção”, fica implícito, então, que estes 

atributos não pertencem, na voz do entrevistado, às salas e escritórios comerciais e 
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que, portanto, as relações de trabalho nestes locais não são afetivas e nem 

humanizadas, somente o são dentro do coworking. 

Não dá pra negar. A primeira coisa que me motivou a vir é que eu 

moro aqui na frente. [...] Mas eu prefiro muito mais aqui do que um 

escritório. Um escritório é muito fechado, eu acho que o trabalho 

precisa ser algo mais leve, mais agradável. (ROSSIANE, 2016) 

A primeira motivação da entrevistada tem a ver com a localização do espaço. 

A proximidade com sua residência é o atributo mais valorizado neste discurso, 

portanto entendemos que as motivações possuem um viés muito mais relacionado às 

preferências pessoais da entrevistada do que características específicas do IHSP. Caso 

fosse outro coworking que estivesse instalado neste mesmo local, provavelmente a 

entrevistada lá estaria instalada – levando em conta um mundo hipotético nas mesmas 

conjunturas do IHSP. 

Contudo, mais uma vez a questão de um ambiente distinto de “escritórios 

convencionais” toma forma, agora em outro enunciado. Entendendo o escritório  

como algo “muito fechado”, a entrevistada afirma preferir um ambiente que deixe o 

trabalho mais leve e mais agradável. Fica implícito, portanto, a maneira como a 

entrevistada entende que o ambiente interfere diretamente na maneira de trabalho, 

utilizando até os mesmos adjetivos. A lógica proposta é que se o ambiente é 

agradável, o trabalho também será – e o mesmo acontece caso o ambiente seja 

“fechado”, transformando o trabalho em algo mais “pesado” (antônimo do adjetivo 

“leve” utilizado no discurso). 

Primeiro eu aluguei um escritório próximo à minha casa. Mas aí eu 

percebi que estava em um conjunto comercial e, beleza, eu tinha 

meus funcionários, mas a gente estava muito fechado. A gente ficava 

ali entre quatro paredes e parece que você não tem acesso àquele 

mundo externo de oportunidades que existem, né? (DANILO, 2016) 

Neste enunciado, mais uma vez a questão da distinção entre espaços de 

trabalhos convencionais e o IHSP surge de maneira discursiva associando o espaço de 

coworking a algo mais “aberto”. Contudo, entendemos a partir deste discurso que a 

busca pela formação de redes é um dos atributos importantes para o entrevistado, 
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diretor executivo de uma agência de publicidade online, e que ele acredita encontrar 

isso no IHSP. 

Entendemos, portanto, que o discurso autorreferencial do IHSP analisado 

anteriormente fora assimilado e reproduzido pelo entrevistado em questão. A 

autoapresentação como um local de “oportunidade” de formação de redes de trabalho 

é justamente o que busca o entrevistado em seu enunciado – novamente, entendendo 

que há essa distinção entre um escritório comercial “muito fechado” que mantém a 

equipe “entre quatro paredes”, ou seja, praticamente “trancafiada”. 

Entendemos que a busca pela distinção de espaços convencionais de trabalho 

está relacionada ao desgaste encontrado pelos trabalhadores recentemente nestes 

espaços. A busca por “descompressão” e um ambiente mais “leve” é, justamente, uma 

resposta às práticas desgastantes de trabalho às quais o indivíduo é submetido. Ao 

observar essas questões acerca do modo de produção capitalista e a maneira como o 

indivíduo está sujeito às mazelas da racionalização em prol da produtividade 

desenfreada, Byung-Chul Han desenvolveu a teoria da “Sociedade do Cansaço” 

(2015).  

Basicamente o autor descreve o contexto contemporâneo partindo, 

justamente, da existência de coerção e exigência de produtividade sem levar em conta 

os reflexos que estas práticas de gestão podem trazer à vida dos indivíduos. Deste 

modo, Han discorre sobre o conceito desenvolvido por Hannah Arendt, o animal 

laborens, que seria a degradação do indivíduo, através do trabalho laboral, pela 

aniquilação de sua possibilidade de ação, ou seja, entende-se que “o homem moderno 

[...] estaria passivamente exposto ao processo anônimo da vida” (HAN, 2015, p. 41), 

sendo este um sujeito que renuncia à sua individualidade para poder, assim, 

“funcionar melhor”. 

É neste ponto que Han busca transpor o animal laborens de Arendt para o 

contexto do capitalismo flexível (SENNETT, 2005). Segundo Han, o animal laborens 

contemporâneo “não abandona sua individualidade ou seu ego para entregar-se pelo 

trabalho a um processo de vida anônimo da espécie [mas] é provido do ego ao ponto 

de quase dilacerar-se” (HAN, 2015, p. 43). Esta contribuição de Han, que inverte a 
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lógica da individualidade proposta por Arendt, traz uma perspectiva acerca do 

indivíduo e, principalmente, dos discursos da cultura empreendedora – onde é 

necessário “tornar-se si mesmo”. E é neste ponto crítico que é possível retomar a 

sociedade do desempenho, lugar em que o indivíduo compete consigo mesmo 

tornando-se ao mesmo tempo o explorado e o explorador e ficando, assim, cada vez 

mais propenso à busca infindável pela “alta performance” (EHRENBERG, 2010). 

Com isso, “a exploração é possível mesmo sem senhorio. [...] em vez de liberdade, ela 

acaba gerando novas coerções” (HAN, 2015, p. 47-52). 

Han também aponta que “o excesso de elevação do desempenho leva a um 

infarto da alma” (2015, p. 71), pois competindo consigo mesmo, o indivíduo se isola 

dos demais. Sendo, então, não um cansaço generalizado, mas um “cansaço dividido 

em dois”, ou seja, cada indivíduo possui o seu cansaço, e não existiria um “cansaço 

compartilhado”. Estes diversos cansaços individuais são vistos pelo autor como um 

tipo de violência “porque destroem qualquer comunidade, qualquer elemento comum, 

qualquer proximidade” (HAN, 2015, p. 71), criando, na verdade, uma “sociedade de 

cansados”. Gaulejac, em consonância com a crítica de Han, afirma que o 

“desempenho sem limites” possui efeitos mortíferos pois “ele justifica uma corrida 

para frente perpétua e uma competição sem fim. [...] A obsessão do desempenho, a 

competição para ser o melhor, [...] que põe o mundo sob pressão” (GAULEJAC, 

2007, p. 216). Se o cansaço é individual, as relações colaborativas não encontrariam 

seu lugar para existirem neste contexto. 

Vale ressaltar que entendemos a busca por “liberdade” e um ambiente “mais 

agradável” nos discursos dos membros do IHSP como um fenômeno que pode ter 

relações com esta dinâmica da sociedade do cansaço esboçada por Han (2015) e que, 

assim, possa ter afetado os membros do IHSP dentro de escritórios convencionais e 

grandes companhias. Contudo, não estamos afirmando que o IHSP é o local onde os 

membros podem encontrar uma alternativa a este contexto, mas compreendemos que 

este consumo simbólico por parte dos membros está atrelado aos discursos 

autorreferenciais do espaço de coworking que atribuem ao espaço estes significados 

através dos ditos e não ditos em seus enunciados. 
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Eu lembro que eu perguntei pro meu chefe de onde tinha vindo a 

decisão de vir pra cá. A resposta que ele me deu na época foi que a 

[nome da empresa] é pequena, e trabalhar num espaço que nem esse 

faz você não ter dor de cabeça operacional. Então você não tem que 

se preocupar com aluguel, com internet, com estrutura, com sala 

para reunião, limpeza.... Que são coisas que você precisaria se 

preocupar se você alugar uma sala comercial em qualquer lugar. 

(VICTÓRIA, 2016) 

Conforme vemos neste enunciado, os atributos do IHSP importantes aos 

membros não estão restritos à subjetividade do ambiente “mais agradável” ou da 

possibilidade de formação de redes. Vemos nesta fala da pesquisadora entrevistada 

que o espaço de coworking é entendido, também, como uma alternativa para a 

minimização de custos operacionais, bem como de esforços para a construção de um 

ambiente com infraestrutura o suficiente para que sejam realizadas as atividades de 

uma empresa.  

Neste contexto em que, cada vez mais, os indivíduos do mercado de trabalho 

estão buscando empreender e trabalhar em projetos envolvendo uma equipe menor em 

relação às equipes de grandes corporações, o coworking aparece como uma 

alternativa à construção de um local dedicado unicamente às empresas. É neste 

momento que entendemos a maneira como o coworking incorpora a fluidez dos laços 

de trabalho, afinal se os projetos possuem perspectiva de curto prazo, construir um 

espaço de trabalho novo e consolidado passa a ser visto como uma prática 

improdutiva para a empresa em questão. Já o coworking surge, então, como uma 

proposta de “aluguel” deste espaço por períodos temporários – paga-se pelo uso, e 

não pela aquisição (RIFKIN, 2001). 

O que o Impact Hub representa no seu trabalho? 

Além de entender as motivações pelas quais os entrevistados se tornaram 

membros do espaço, buscamos analisar de que forma o IHSP interfere no trabalho 

exercido pelos membros entrevistados – seja por ações específicas ou, também, pelo 

espaço promovido. Esta questão relaciona-se ao item 2 dos estudos de percurso de 

vida (GIELE; ELDER JR, 1998), pois está ligada às relações sociais de trabalho, seja 
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entre os próprios membros, os membros e os gestores do espaço e até mesmo uma 

relação entre os membros e a empresa IHSP. 

Na realidade, nada. Na minha rotina de trabalho, eu acho super 

bacana porque torna o cotidiano mais leve. Eu tenho contato com 

outras pessoas, eu tenho amizade com pessoas de outros grupos, mas 

no meu trabalho nada. Poderia ser mais efetivo, não sei como, mas 

eu imagino que, por ser uma proposta tão diferente de trabalho, 

poderia agregar mais alguma coisa. Mas, no momento, não agrega 

nada. (LÚCIA, 2016) 

Entendemos que a resposta acima foi, em um primeiro momento, taxativa. A 

entrevistada afirma: “na realidade, nada”, mas depois desenvolve seu discurso 

afirmando que a interferência se processa no âmbito dos afetos e relações sociais. Fica 

claro em sua resposta que, efetivamente, em seu trabalho, a nível de performance, o 

IHSP não tem representatividade. 

Contudo, a entrevistada entende que a “proposta de trabalho” do IHSP 

poderia ser, em suas palavras, algo “mais efetivo”, buscando “agregar mais alguma 

coisa”. Compreendemos que o discurso em questão afirma entender um “potencial” 

dentro do IHSP para que a proposta de trabalho tenha uma maior eficiência (ou 

performance), todavia a entrevistada não aprofunda-se na maneira como ela acredita 

que isso poderia acontecer, trazendo, assim, afirmações vagas em relação à sua ideia 

de como o IHSP atuaria neste formato. Fica implícito, neste enunciado, que o fomento 

das relações de colaboração é esperado pela entrevistada, mas que a gestão disso, 

segundo a mesma, deveria ser feita pelo próprio IHSP. 

A gente é uma ONG, a gente não vai trabalhar com a maioria das 

empresas que tem aqui. Mas é legal pra mim a sociabilidade mesmo. 

(BRUNA, 2016) 

A questão da “sociabilidade” e “afetos” surge em outros discursos acerca do 

modo como o IHSP interfere nos trabalhos exercidos dentro do espaço. Vale ressaltar 

que estas características aparecem no discurso, mais uma vez, como algo distinto dos 

escritórios convencionais de trabalho e, por sua vez, restrito ao espaço de coworking 
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IHSP. Além disso, há outro tipo de distinção que a enunciadora traz em seu discurso: 

o de ONGs e demais empresas. Por trabalhar em uma ONG, a entrevistada acredita 

que as relações de troca e colaboração não podem acontecer com “a maioria das 

empresas” do IHSP. Encontramos esta mesma lógica em outros discursos 

relacionados a esta pergunta, como, por exemplo: 

Acho que a gente não desfruta tão adequadamente de um ambiente 

de colaboração ou um ambiente de relacionamento entre as pessoas 

do Hub por uma disfunção em relação ao perfil de pessoas que se 

relacionam com a [nome da empresa], mesmo clientes ou 

fornecedores, e o perfil de pessoas que trabalham fisicamente no 

Hub. [...] É muito difícil a gente ter relações mais aprofundadas com 

membros que trabalham efetivamente aqui no Hub. (MATHEUS, 

2016) 

Contudo, esta suposição é contraditória ao que Sennett (2012) nos ensina 

sobre o trabalho colaborativo. Segundo o autor, a cooperação que é viabilizada 

somente entre semelhantes é algo que pode gerar um certo tipo de “tribalismo” – e o 

maior reflexo disso seria que cada grupo, fechado em si mesmo, começasse a 

competir com os grupos diferentes através de uma noção de distinção “nós vs. eles”. 

A relação colaborativa entre partes distintas é possível, segundo Sennett (Idem), desde 

que haja diálogo entre elas e ambas busquem, nesta relação, o sentimento de empatia. 

Eu não consigo trazer cliente pra cá porque eu tenho cliente 

corporativo, então isso pra mim é muito ruim. [...] Então é mais pelo 

espaço, pelas pessoas do que qualquer outra coisa. Em relação ao 

meu negócio, não me ajuda muito. Obviamente, tem um lance do 

custo fixo, eu consigo ter um custo fixo bem baixo, principalmente 

agora que estou montando a minha área. Eu tenho freela... Eles vêm 

de vez em quando, então eu não preciso ter um espaço grande, mas 

às vezes eu preciso ter mais espaço. Essa flexibilidade pra mim me 

ajuda bastante. (ROSSIANE, 2016) 
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A distinção entre o espaço de trabalho proporcionado pelo IHSP e os 

escritórios convencionais fora descrita, até então, como algo positivo que torna o 

ambiente do coworking mais “agradável” e “flexível”. Todavia, entendemos que estes 

mesmos atributos também podem estar relacionados, dependendo do público, a um 

ambiente de trabalho que não transmite seriedade. A partir do momento que a 

entrevistada afirma que não pode levar clientes ao local por ela ter clientes “muito 

corporativos”, está implícito que este seria um local que possivelmente não agradaria 

a um público mais conservador. 

Ainda neste enunciado, encontramos novamente a questão dos afetos e 

sociabilidade intrínseca no discurso. “Então é mais pelo espaço, pelas pessoas, do que 

qualquer outra coisa”, afirma o membro em questão. Posteriormente, uma maior 

facilidade de gerir o negócio por conta de um custo fixo menor também toma sua 

forma – assim como analisado na pergunta anterior a partir da resposta da 

pesquisadora. Deste modo, o espaço de coworking surge como uma alternativa às 

tradicionais salas comerciais e opera a partir do aluguel de seu espaço – assim, o 

espaço, por conta da relação de troca estar associada mais ao uso e acesso (RIFKIN, 

2001) do que à aquisição de um espaço em si, enquadra-se no contexto da “economia 

colaborativa” ou “economia da confiança” (COSTA, 2014). 

A cidade por projetos (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009) e as relações 

flexíveis de trabalho estão implícitas neste enunciado quando a entrevistada afirma 

que tem “freelas” e que eles “vêm de vez em quando”. Entende-se que este modo de 

trabalho por projetos (e não por uma relação formal de trabalho) é algo incorporado 

por quase todas as empresas que instalam-se dentro do IHSP, principalmente por 

conta deste “acesso” ao espaço ser algo personalizado e negociado por necessidade: 

uma empresa que possui quatro membros no “Plano Empresa” pode, então, contratar 

um novo funcionário por um tempo determinado e, neste período, adquirir horas 

específicas para ele nos planos individuais, aumentando assim o “seu espaço” e 

adequando-se a cada projeto. 

A gente pode trocar, trocar carteira [de clientes] por exemplo. [...] A 

gente já trocou carteira, coworker aqui, já chamou alguém pra 

trabalhar num projeto de vídeo, algum projeto de evento, enfim.... 
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[...] É basicamente formas [sic] de trabalhar com outros lugares. 

Você resolve o problema de mobilidades grande com o coworking. 

(WENCY, 2016) 

Reforçando o que fora analisado no enunciado anterior, vemos mais uma vez 

neste discurso a relação de trabalho que forma equipes por projetos a curto prazo. “A 

gente já chamou alguém para trabalhar num projeto de vídeo, algum projeto de 

evento, enfim”. Além disso, tratando-se de um entrevistado que é sócio de um 

aplicativo de carsharing, entendemos a maneira como ele pontua que o coworking 

seria um fator capaz de resolver problemas de mobilidade urbana a fim de promover 

seu próprio negócio – seu argumento baseia-se a partir do pressuposto de que todos os 

membros encontram-se em um mesmo lugar para trabalhar durante o dia, assim eles 

poderiam se organizar a fim de fazer os trajetos de suas residências ao local de 

trabalho da maneira mais otimizada possível. 

O carsharing se configura justamente a partir da organização de pessoas que 

necessitam chegar a um lugar e automóveis disponíveis. Podemos citar como exemplo 

o empreendimento Bla Bla Car38, que, por meio de seus serviços, quem possui um 

automóvel anuncia no aplicativo o dia que fará determinado trajeto e, então, outras 

pessoas interessadas podem se tornar passageiras e dividir os custos da viagem. 

Basicamente, o carsharing se configura como uma gestão do tempo, custos e recursos 

a partir da organização e, principalmente, através do acesso a outros indivíduos. Vale 

ressaltar que ainda existem imprecisões conceituais acerca do termo “trabalho 

colaborativo” na cena da economia colaborativa, pois alguns outros empreendimentos 

o associam não à gestão de “caronas”, como pontuado, mas ao aluguel de automóveis 

em que o usuário paga pelo uso (podendo ser em horas, e não em diárias, conforme 

ocorre no aluguel de carros através de empresas convencionais) – é o caso da 

Pegcar39. 

Em relação à empresa, se gera negócio ou se gera parcerias ou se 

gera um simples relacionamento, ou até fornecedores, isso não é 

                                                 

38 Disponível em: <https://goo.gl/rbNW9i>. Acesso em: jan. 2017. 

39 Disponível em: <https://goo.gl/3KGWr0>. Acesso em: jan. 2017. 



 

88 

 

uma coisa que tem tido tanta visibilidade. Não tem tido tanto 

resultado nesse sentido. (MATHEUS, 2016) 

O discurso acima evidencia que a representatividade do IHSP em seu 

trabalho exercido dentro do espaço não se dá no âmbito da formação de parcerias e 

relacionamentos – algo que o próprio espaço se atribui em seus discursos 

autorreferenciais. Vale ressaltar neste enunciado a utilização da palavra “resultado”, 

que é atrelada à possível formação de relacionamentos dentro do espaço. Entende-se 

as parcerias e os relacionamentos dentro do espaço fariam com que cada empresa 

operasse com uma maior performance (EHRENBERG, 2010) – contudo, o discurso 

em questão refuta essa ideia. 

O que é o trabalho colaborativo para você? 

Objetivamos nesta questão entender como este conceito é difundido no 

discurso dos membros do IHSP, buscando analisar, por exemplo, quais os 

alinhamentos e quais as dissonâncias sobre “trabalho colaborativo” dentro do grupo e, 

também, como isso está relacionado ao próprio discurso do espaço de coworking. Em 

relação aos estudos de percurso de vida (GIELE; ELDER JR, 1998), compreendemos 

que as respostas para esta questão estão ligadas ao item 1, “localização no tempo e 

espaço” (location in time and place), pois configuram um modelo de trabalho em que 

os membros acreditam (ou não) que estão inseridos. 

Para mim, o trabalho colaborativo sempre tem um fundo mais social 

do que mercadológico. (LÚCIA, 2016) 

É curioso notar que a compreensão do trabalho colaborativo como algo 

positivo tende a aproximar esta prática a algo mais voltado ao desenvolvimento social 

do que às práticas mercadológicas exercidas por empresas e grandes corporações. 

Encontramos este tipo de associação em diversos discursos durante a aplicação das 

entrevistas, tanto partindo de uma profissional de uma agência de relações públicas 

quanto de uma profissional que trabalha diretamente em uma ONG. 

É um espaço onde você ajuda outras organizações. Onde você ajuda 

pessoas ao seu redor. [...] É que no caso do setor privado, que eu 
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imagino que seja a maioria no Hub, esteja para além do lucro. 

(BRUNA, 2016) 

O discurso do trabalho colaborativo como positivo e restrito a trabalhos 

sociais tende a contrapor o modo de trabalho exercido em empresas e corporações 

que, por sua vez, objetivam o lucro. Entendemos que em ambos os discursos acima há 

uma linha que separa as duas práticas: a associação de que a primeira seria positiva, e, 

logo, que a segunda seria entendida como negativa para o próprio desenvolvimento 

social. Caso esta prática de trabalho colaborativo esteja relacionada a uma empresa, 

usa-se o termo “além do lucro” (como visto no segundo enunciado). O “ir além”, por 

sua vez, pressupõe a existência de demais objetivos, por parte destas corporações, 

após a obtenção do lucro – lembrando que o lucro, dentro do modo de produção 

capitalista, seria a finalidade das operações de uma empresa. Sendo assim, 

compreendemos que a prática do trabalho colaborativo, de acordo com este 

enunciado, seria algo que vai “além do fim”, como se esta prática e a própria 

economia colaborativa fossem uma ampliação do capitalismo, que, por sua vez, passa 

a englobar práticas voltadas ao meio social financiadas pelas empresas. 

Além disso, entendemos que uma empresa que trabalha de maneira 

“colaborativa” deve, então, priorizar o “impacto social” de suas operações em vez do 

lucro para desta maneira se configurar aos olhos deste discurso. Contudo, 

compreendemos que os trabalhos “além do lucro”, ou seja, que supostamente causam 

um “impacto social”, somente podem ser financiados caso a própria empresa tenha 

sua parte financeira em dia, ou seja, os tais “trabalhos de impacto” a partir de uma 

prática colaborativa só podem existir caso haja o lucro por parte da empresa – o que 

inviabiliza, então, um modelo onde o lucro não é a principal prioridade das operações. 

No meu dia a dia, no Hub, eu acho que é muito um ajudar o outro. 

Acho que apesar de termos cargos diferentes parece que todo mundo 

está na mesma posição. Então, um trabalho vai depender muito do 

outro. É tudo muito unido. Então se você não conseguir fazer aquela 

entrega, você vai acabar afetando o outro. E todo mundo se ajuda. 

[...] Eu acho que isso faz com que a empresa cresça e ande muito 
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melhor do que a informação ficar centralizada em uma pessoa só. 

(BEATRIZ, 2016) 

Neste enunciado encontramos um exemplo de como o conceito do trabalho 

colaborativo ainda está sendo construído no contexto dos espaços de coworking e 

economia colaborativa. Enquanto analisamos no segundo capítulo que esta prática, 

segundo o próprio IHSP, aconteceria dentro do espaço entre as diferentes empresas, 

instituições e membros que lá estão inseridos, o enunciado acima relaciona a prática 

de trabalho colaborativo às relações de trabalho que ocorrem somente dentro de sua 

empresa. Vale retomar que foi respondido por esta entrevistada, na primeira pergunta, 

que o trabalho colaborativo estaria, em sua visão, restrito à sua empresa por ela ser 

uma empresa “de pequeno porte”. 

Assim, este modo de operação colaborativo, de acordo com o enunciado, é 

contraditório ao que Sennett (2012) nos ensina por estar restrito somente a partes 

semelhantes: integrantes de uma mesma empresa. Além desta questão, encontramos 

no enunciado a colaboração associada a “ajuda” no caso de algum componente da 

equipe estiver com dificuldades em exercer a sua função. Portanto, retomamos o que 

Sennett (Idem) em relação os seres humanos serem mais colaborativos do que 

permitem as instituições – exemplificado no caso da padaria que corria risco de 

incêndio. Contudo, no enunciado em questão, compreendemos a horizontalidade dos 

cargos como uma maneira de racionalizar esta prática colaborativa – o que tenderia, 

portanto, a minimizar as relações genuínas de colaboração, e não incentivá-las, já que 

pressupõe uma racionalização que limita a informalidade entre os membros. 

A questão de uma horizontalidade no sistema organizacional da empresa 

também aparece em outros discursos. Além deste exemplo, que afirma que “apesar de 

termos cargos diferentes, parece que todo mundo está na mesma função”, podemos 

citar o enunciado da pesquisadora de um aplicativo sobre transparência estatal que diz 

que trabalho colaborativo é “o esquema de trabalho onde a hierarquia exige um papel 

menor”.  

Eu acho que trabalho colaborativo parte de um princípio de um 

grupo de pessoas que sabem  qual é a sua melhor contribuição. [...] 
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Você pode unir pessoas onde cada uma delas pode trazer qual é a sua 

melhor contribuição em prol de um propósito comum, em um 

propósito que seja maior do que o grupo. (CAROL, 2016) 

Contrapondo o que fora analisado no enunciado anterior, a entrevistada em 

questão busca, em sua concepção de “trabalho colaborativo”, uma organização e 

racionalização a partir das habilidades específicas de cada componente de um grupo. 

Assim, a “colaboração” pressupõe uma “contribuição” com o que cada um tem a 

oferecer “de melhor”. Cabe trazer para esta análise que tal racionalização e gestão das 

“habilidades” é realizada dentro de corporações convencionais através das áreas de 

especialização – ou seja, uma área financeira de uma grande corporação é composta 

por profissionais graduados em administração de empresa, contabilidade, etc, bem 

como a área jurídica é composta por advogados. 

Trabalho colaborativo é onde as pessoas se encontram em algo que 

seja comum entre elas e conseguem, de alguma forma, juntos 

construir mais com menos. Eu não encontro isso muito no Hub, 

principalmente porque eu acho que aqui tem muita start-up e são 

mais empresas de humanas. [...] É muito difícil eu ter esse ponto em 

comum com as empresas aqui. (ROSSIANE, 2016) 

O trabalho colaborativo como ponto de encontro entre características e 

objetivos em comum é elaborado no enunciado acima. Além disso, a ideia de que 

através disso seja possível “juntos construir mais com menos” deixa implícito que 

uma operação que ocorre colaborativamente tende, na voz da entrevistada, a ser mais 

rentável, ou seja, com menos recursos é possível produzir mais. 

Apesar disso, a entrevistada afirma que não encontra esse modo de trabalho 

dentro do IHSP e o motivo principal seria a sua ideia de distanciamento das demais 

empresas que estão instaladas no local. Vale ressaltar que na questão anterior, esta 

mesma entrevistada afirmou que trabalha diretamente “com clientes muito 

corporativos”, algo que, como já analisamos, distingue-se da maneira como as 

empresas que estão instaladas no IHSP apresentam-se (como start-ups, por exemplo). 

O distanciamento desta entrevistada em relação às demais empresas no IHSP dá-se 

em diversas passagens de sua entrevista e, por vezes, ultrapassa o âmbito profissional. 

Podemos citar, como exemplo, o momento em que a entrevistada afirma: “se a gente 
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vai esquentar um hambúrguer aqui, a gente sofre bullying porque tem um monte de 

vegetariano”. 

Compreendemos que a visão da entrevistada de que um trabalho colaborativo 

pressupõe o encontro de “algo em comum” pode ser um dos motivos pelos quais ela 

não se relaciona com as demais empresas do IHSP em um âmbito profissional – 

principalmente levando em conta que essa distinção está intrínseca em seu discurso. 

Contudo, relembramos que Sennett (2012) nos ensina que a colaboração pode (e 

deve) acontecer entre partes distintas a partir de uma relação empática e dialógica. 

Ademais, a colaboração (encarada pelo autor como algo neutro) pressupõe a ideia de 

que ambas as partes envolvidas podem se beneficiar dessa relação, mesmo que não 

tenham um objetivo em comum. 

O trabalho colaborativo é de fato um momento em que as pessoas 

conseguem perceber que existe um ganho maior na entrega coletiva 

do que na entrega individual. Apesar dos desafios, da complexidade, 

da dificuldade que é construir as coisas colaborativamente. As 

pessoas às vezes querem obter os resultados da colaboração sem 

pagar o preço da colaboração. (MATHEUS, 2016) 

Também encontramos neste enunciado a ideia de que trabalhar 

colaborativamente é uma maneira de operação que torna um negócio mais rentável a 

partir do momento que o entrevistado afirma que “existe um ganho maior na entrega 

coletiva do que na entrega individual”. Contudo, a especificidade deste discurso dá-se 

no momento que o membro afirma que trabalhar colaborativamente é algo mais difícil 

e que, em sua visão, busca-se os mesmos resultados de um trabalho colaborativo sem 

que o indivíduo “pague o preço da colaboração”. Neste momento da entrevista, a fim 

de explorar mais essa questão do “preço da colaboração”, perguntamos ao 

entrevistado, então, qual seria o tal “preço da colaboração”. 

A complexidade no sentido de consciências. Esse é o grande desafio 

da colaboração. Você consegue abrir espaço de maneira empática, de 

maneira não julgadora, de maneira não violenta, para ouvir a 

percepção do outro. (MATHEUS, 2016) 
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Na fala acima encontramos um discurso que se alinha ao que Richard 

Sennett (2012) nos ensina sobre a colaboração. Segundo o entrevistado, o preço da 

colaboração é, justamente, o esforço para que haja uma relação empática e dialógica, 

algo que contrasta com uma dinâmica de conversa em que cada uma das partes busca 

impor a sua voz à outra e, assim, inexistindo a relação dialógica. Contudo, Sennett 

coloca a questão dialógica e empática como premissa para uma relação de 

colaboração que visa o bem comum, algo distinto da maneira como o entrevistado a 

coloca: como “preços” ou, de maneira mais clara, como algo “custoso”, que 

pressupõe uma dificuldade. Portanto, se pressupõe uma dificuldade e esforço, fica 

implícito que as relações de colaboração, na voz do entrevistado, fogem do comum, 

ou seja, que as partes devem esforçar-se para que ela aconteça – afinal, elas não 

aconteceriam naturalmente. 

Você tem um exemplo sobre o que é trabalhar colaborativamente? 

Trouxemos essa questão aos entrevistados a fim de coletar discursos mais 

estritos acerca do trabalho colaborativo buscando, assim, materializar em um exemplo 

o que seria, na voz dos membros do IHSP, um trabalho colaborativo. Já em relação 

aos estudos de percurso de vida, entendemos que esta questão relaciona-se ao item 4 

(timing of lives) por instigar um discurso que utilize um exemplo da vida do 

entrevistado, em que o trabalho colaborativo fora aplicado. 

Talvez as ONGs sejam um exemplo. [...] Existe a questão do 

dinheiro, mas não é o foco. (LÚCIA, 2016) 

Compreendemos o enunciado acima a partir de uma análise feita na questão 

anterior. Há a ideia de que o trabalho colaborativo é algo restrito a organizações que 

possuem um viés social, e não mercadológico (como as Organizações Não 

Governamentais, por exemplo). Além desta afirmação da profissional de relações 

públicas, podemos citar o que afirma o diretor executivo de uma agência de 

publicidade online:  

Eu tenho, mas não aqui dentro do IHSP. Está mais ligado a trabalhos 

sociais. Por exemplo, o “Ajuda por São Paulo” e outros grupos 
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melhores que buscam ajudar pessoas de baixa renda da cidade de 

São Paulo. (DANILO, 2016) 

Há diversas maneiras de compreender o motivo da associação de um trabalho 

colaborativo a uma ONG em vez de uma empresa. Podemos citar, como exemplo, a 

ideia de que as empresas representam um contexto competitivo dentro do modo de 

produção capitalista ao objetivarem o lucro acima de tudo – não sendo capazes de 

aplicar um modo de trabalho colaborativo. Fica implícito que o trabalho colaborativo, 

a partir destes discursos, é visto como algo positivo e que possui a capacidade de 

trazer um retorno social em sua prática. 

Levando em conta da seleção dos entrevistados, vale ressaltar que o diretor 

executivo em questão é o proprietário da agência de publicidade em que outra 

entrevistada faz parte: a gerente de projetos. De modo mais claro, o diretor executivo 

(Danilo) é o patrão da gerente de projetos (Beatriz). E é neste momento que podemos 

cruzar estes discursos a fim de evidenciar a polifonia existente acerca do conceito de 

trabalho colaborativo. Logo na primeira questão, Beatriz respondeu sobre o modo de 

trabalho colaborativo da empresa à qual ela faz parte (no caso, a agência de 

publicidade online) e reiterou esse discurso diversas vezes, conforme analisado 

anteriormente. Contudo, seu superior e proprietário da empresa à qual ela trabalha 

(Danilo), ao ser questionado, deu como exemplo uma organização não 

governamental, e não o modo de trabalho de sua própria empresa. 

A gente tem o [Luis], então a gente já está pensando em fazer uma 

parceria de criar vídeos e ao mesmo tempo, enquanto ele cria uns 

vídeos pra gente, a gente faz um processo de move marketing pra 

ele. (BEATRIZ, 2016) 

Todavia, apesar de, anteriormente, a gerente de projetos associar a questão 

do trabalho colaborativo às práticas exercidas dentro da sua empresa, a sua resposta a 

essa questão deu-se em um âmbito mais amplo. Ela citou uma aproximação que 

possivelmente está acontecendo entre a agência e a produtora de vídeo em que a 

proposta é criar uma relação de troca entre as empresas a partir de suas habilidades 

específicas: enquanto a produtora oferece vídeos à agência, a agência se propõe a 

realizar um trabalho de move marketing para a produtora. 
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Compreendemos que esta prática configura-se como uma relação de 

colaboração. Contudo, também compreendemos nesta dissertação que o trabalho 

colaborativo está sendo alçado a um novo plano e vem incorporando, a partir dos 

discursos que circulam o meio social, diversos novos significados. Como vimos no 

segundo capítulo, esta prática surge como algo “inovador” e “revolucionário” e, por 

isso, o exemplo em questão, apesar de se configurar como uma prática colaborativa, 

não configura-se como uma prática de colaboração em prol do “bem comum”. Aliás, 

esta é uma prática exercida por diversas corporações há muito tempo – mas seu nome 

não é “trabalho colaborativo”, e sim “permuta”. 

Partimos dessa compreensão não somente pela análise realizada ou a 

similaridade de como os conceitos são trabalhados, mas também por conta do 

discurso do proprietário da produtora de vídeo em sua entrevista. O entrevistado 

afirma que durante sua vida profissional já realizou bastante “escambo”40 e, deste 

modo, trouxe-nos o seguinte relato: 

Tinha época que eu fazia comercial para TV, fazia para um 

restaurante. Um restaurante virava e falava “não, não tenho 

dinheiro”. Mas eu falava “você não quer fazer uma permuta com 

alimento?”. Um restaurante chique, bonito pra caramba. Eu cobrava 

tabela cheia do material, ficava seis meses comendo. Levava meus 

pais, levava minha esposa. Se precisasse almoçar com algum cliente, 

eu levava pro restaurante. Permuta, né. Então, isso foi há 

praticamente vinte anos atrás. E não tinha esse nome né... Economia 

colaborativa. Precisava arrumar um computador, eu fazia um vídeo 

para os caras e os caras me pagavam com a manutenção do meu 

equipamento. Então, naquela época não tinha esse nome, mas essa 

coisa já acontecia. (LUIS, 2016) 

Nessa questão da permuta e das relações de trabalho dentro do IHSP, 

identificamos, novamente, mais uma evidência da polifonia existente acerca do 

                                                 

40 Termo informal, sinônimo de “permuta” ou “negociação”. 
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trabalho colaborativo. Ao responder essa questão, a sócia de uma empresa de 

consultoria em segurança da informação e eventos respondeu da seguinte maneira:  

Eu não sei se eu posso chamar de trabalho colaborativo o que eu 

faço aqui com o Luis (ROSSIANE, 2016) 

Vale ressaltar, contudo, que a polifonia dá-se no momento de definição 

acerca dessa prática, mas a compreensão, por parte dos membros, de que esta seria 

uma prática positiva é praticamente unânime, algo alinhado ao que Han reflete sobre a 

sociedade da transparência (2013). 

O projeto piloto que eu fiz da proposta de crédito. Se as pessoas não 

tivessem se engajado a emprestar o dinheiro, ter gostado dessa ideia, 

não teria saído do papel. E esse piloto teve um impacto muito grande 

na vida da pessoa que a gente emprestou. (ANUAR, 2016)  

No enunciado acima, encontramos como resposta um exemplo da própria 

empresa do entrevistado. O membro, proprietário de uma empresa de microcrédito 

que, no momento da entrevista, ainda estava sendo estruturada, utiliza como exemplo 

o “projeto piloto”41. Neste, encontramos o engajamento no trabalho partir do 

momento que o empréstimo ocorreu por conta do “engajamento” das pessoas que 

participaram do projeto. Além disso, pressupõe-se que esse trabalho, que deu-se, 

segundo o entrevistado, de maneira colaborativa, fora capaz de causar um impacto 

positivo “na vida da pessoa”. 

Compreendemos, portanto, que o discurso de Anuar se alinha à ideologia do 

próprio Impact Hub. A ideia de um trabalho de impacto social através do engajamento 

está explícita neste enunciado. Podemos associar isso às relações de poder inerentes 

ao discurso, ou seja, o IHSP, como empresa proprietária do espaço em que o membro 

está inserido, possui sobre o entrevistado uma relação de poder discursiva, 

influenciando nas práticas e discursos de seus membros. 

Outra questão importante a ser explorada neste enunciado é que o membro 

em questão atribui à sua empresa o caráter positivo da “colaboração” tendo como 

                                                 

41 Termo utilizado para definir um período de teste de uma empresa a fim de observar os resultados e 

tomar a decisão de dar início às atividades ou não. 
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resultado algo que, a seu ver, foi capaz de impactar positivamente a vida de uma 

pessoa. Contudo, compreendemos que o empréstimo que fora concebido, mesmo que 

na voz do entrevistado tenha um caráter colaborativo, estaria mais relacionado à 

cadeia de produção do seu negócio do que a uma prática colaborativa. Caso contrário, 

seguindo esta mesma lógica proposta pelo entrevistado, qualquer empréstimo 

realizado (seja por sua empresa ou por algum banco multinacional) seria passível, 

então, de se configurar como um trabalho colaborativo em prol do “bem comum”. 

Bem, eu quero inventar um exemplo que seja simples, tá? Supondo 

que você e seus amigos vão fazer uma festa de aniversário surpresa 

para um de vocês. [...] Então existe uma coisa que é um objetivo, um 

objetivo que alcança todos vocês de alguma forma, que está baseado 

nesse carinho que vocês tem por esse amigo. (CAROL, 2016) 

Apesar do objetivo desta questão ter sido o de materializar exemplos reais de 

um “trabalho colaborativo” na voz dos membros (e, de preferência, relações estas que 

teriam ocorrido, supostamente, dentro do IHSP), encontramos neste enunciado um 

exemplo figurativo. No caso, a entrevistada deu como exemplo de trabalho 

colaborativo a união de um grupo de pessoas para realizar uma festa surpresa a um 

amigo. Acreditamos que este exemplo é interessante para compreendermos que a 

relação de colaboração dá-se em diferentes âmbitos e, não necessariamente, em um 

âmbito mercadológico. O exemplo, que está mais associado a afetos, implica em uma 

gestão das habilidades a fim de fazer uma surpresa a um amigo, e não com a 

finalidade de melhorar a produtividade de alguma empresa ou de encontrar alguma 

solução alternativa para um problema financeiro.  

Neste discurso a gestão das habilidades de cada componente de um grupo e, 

também, um propósito em comum destacam-se. Mas reforçamos que este enunciado 

está relacionado a um exemplo fora do IHSP e também pressupõe uma relação 

afetiva, e não profissional. Não o descartamos justamente para exemplificar que, por 

mais que a utilização do termo “trabalho colaborativo” dê-se em um contexto 

mercadológico, ainda assim encontramos exemplos que estão relacionados, 

informalmente, à amizade e aos afetos. 



 

98 

 

Que restrições você enxerga no trabalho colaborativo? Até que ponto um trabalho 

deve, ou não, dar-se de maneira colaborativa? 

Conforme mencionado diversas vezes, compreendemos que o “trabalho 

colaborativo” surge com uma aura positiva tanto nos discursos autorreferenciais do 

IHSP quanto nos discursos dos membros. Ou seja, trabalhar colaborativamente é, de 

acordo com os discursos coletados, algo bom tanto para a empresa quanto para os 

funcionários que compõem o quadro organizacional. Deste modo, buscamos, com 

essa questão entender, na voz dos membros do IHSP, se há algo negativo relacionado 

a essa prática – e, caso sim, qual seria esse aspecto. 

A partir dos estudos de percurso de vida (GIELE; ELDER JR, 1998), 

compreendemos que essa questão está conectada ao item 2 por direcionar a resposta à 

maneira como os entrevistados enxergam as restrições de suas relações de trabalho 

colaborativo com os demais membros do IHSP (social integration).  

É um processo que leva mais tempo, é um processo mais longo [...] e 

que terá esses momentos de divergência para serem resolvidos. 

(CAROL, 2016). 

O enunciado acima traz de forma direta, na fala da entrevistada, uma das 

restrições do trabalho colaborativo: a de que o processo de produção de uma empresa 

pode ser mais lento e cansativo. Essa questão fora discutida na pergunta anterior, mas 

trouxemos ela à análise neste momento para ressaltar que este discurso alinha-se ao 

que fora dito anteriormente pelo sócio proprietário da consultoria de relações de 

trabalho – que, por sua vez, é superior direto da entrevistada em questão. Neste 

alinhamento claro de discursos, fica implícito, novamente, a relação de poder 

discursivo que o patrão exerce sobre o subordinado. 

Eu acho que você tem que saber o lance da diferença entre o pessoal 

e o profissional, que isso pode ser algo que as startups deixam 

escapar. [...] E eu não sei se a diminuição das hierarquias não 

provoca algum tipo de constrangimento na hora de você exigir 

alguma coisa nesse sentido. [...] Negativo seria isso, da falta de 

regras. [...] Seria algo mais sobre a pessoalização [sic] das relações 

de trabalho (VICTÓRIA, 2016). 
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O contexto do novo espírito do capitalismo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 

2009), conforme explorado no segundo capítulo, traz consigo a ideia de que as 

relações de trabalho estão se flexibilizando a tal ponto que o esmaecimento da vida 

profissional e da vida pública se intensifica. Compreendemos que, para o modo de 

produção capitalista, isso tende a tornar os indivíduos cada vez mais produtivos, 

afinal o tempo dedicado ao trabalho se estende para além das horas efetivamente 

contratadas (bem como suas funções e dedicação à empresa). A partir do discurso em 

questão, entendemos que este fenômeno faz parte de uma relação de trabalho 

colaborativo e que não necessariamente ele é entendido como positivo por parte dos 

trabalhadores – evidentemente que, neste discurso, esta questão aparece com um 

aspecto negativo.  

Além disso, a “diminuição das hierarquias” também surge como algo 

negativo na voz da entrevistada por conta dos processos de trabalho estarem 

demasiadamente calcados em hierarquias verticais, nas quais o patrão delega tarefas 

ao seu subordinado. Em uma relação de trabalho horizontal, entende-se que, de 

acordo com a entrevistada, a delegação de um funcionário ao outro pode ser mais 

difícil por eles estarem, supostamente, em um mesmo nível hierárquico. Vale reforçar, 

portanto, que algo encarado como positivo por alguns membros do IHSP, acaba, por 

vezes, sendo negativo para outros. 

É um exemplo meio bobo, mas às vezes acontece muito. A gente 

tem uma ferramenta que a gente utiliza com os clientes que eles dão 

feedback42 das nossas produções de conteúdo. Às vezes acontece de 

duas pessoas da equipe responderem àquele mesmo feedback e dar 

opiniões diferentes. Então às vezes isso é prejudicial, porque o 

próprio cliente fica confuso. [...] Isso foi uma coisa que no começo 

era um pouco frequente, que criava um certo atrito. (BEATRIZ, 

2016) 

                                                 

42 Feedback é um termo inglês que se refere a uma “resposta crítica”. Como exemplo, podemos citar a 

resposta de um supervisor em relação ao trabalho de seu subordinado – o feedback implica em uma 

avaliação e devolutiva de um trabalho exercido. No exemplo específico, refere-se à resposta do cliente 

acerca do trabalho apresentado pela agência.  
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Conforme analisado anteriormente no discurso do sócio proprietário de uma 

consultoria de relações de trabalho (Matheus), a colaboração exige um “preço”. Neste 

enunciado vemos um exemplo do “custo” simbólico de uma operação que pressupõe a 

colaboração de diversos funcionários em um processo: a divergência de opiniões e um 

maior tempo para o diálogo e reuniões implica, portanto, em um ritmo mais lento de 

produtividade da empresa – conforme formulam alguns membros do IHSP. Além 

disso, de acordo com este enunciado, estas relações de divergência são capazes de 

criar desentendimentos entre os membros de uma mesma empresa – ou, como 

exemplifica o enunciado, “atrito”. Neste discurso e análise identificamos uma lógica 

acerca da colaboração que assemelha-se às ponderações realizadas por Sennett 

(2012). Afinal, a colaboração exige esta relação dialógica entre partes distintas, e o 

sentimento de empatia, portanto, surge a partir de relações de longo prazo. 

No modo de produção capitalista, onde o patrão paga ao seu funcionário por 

suas horas de trabalho, é comum observar que este obedece às suas ordens, 

produzindo para ele e utilizando sua força de trabalho em prol da empresa. Assim, 

entendemos que as relações de trabalho horizontais podem, de certo modo, dar mais 

voz aos subordinados, mas este processo segue intrínseco e sob um mesmo poder: o 

do patrão. Uma hierarquia horizontal só é possível dentro de uma empresa caso o 

patrão opte por operar desta maneira – assim, a tal hierarquia já deixaria de ser 

horizontal.  

Contudo, vemos nestes exemplos que um excesso de horizontalidade acaba 

gerando processos improdutivos aos olhos da entrevistada, tendendo, portanto, para 

uma não adoção desta prática de trabalho por parte do proprietário da empresa – 

justamente o que ocorreu no caso citado. Após exemplificar, a entrevistada afirmou 

que, por conta deste atrito, as produções de conteúdos foram segmentadas e foram 

designados responsáveis para cada conta – retornando a um modelo de produção 

vertical e separado por áreas e diferentes hierarquias. A justificativa da entrevistada é 

taxativa em relação à restrição do trabalho colaborativo e muito simbólica para 

concluir esta análise: “era colaborativo demais” (BEATRIZ, 2016). 

Em consonância com essa análise, podemos trazer a resposta de Matheus. 

Segundo o entrevistado, uma das restrições do trabalho colaborativo é 
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A percepção equivocada do caminho para se construir alguma coisa 

colaborativamente e achar que tudo precisa ser colaborativamente. 

Acho que uma das essências de um trabalho colaborativo é a 

confiança entre aqueles que estão envolvidos no processo, que é 

justamente aí que mora um dos preços. Eu tenho um cliente, por 

exemplo, que chegou num momento de tanta sina pela colaboração, 

tão equivocada... e ele reunia a equipe para decidir 

colaborativamente a respeito de coisas que deveriam estar nas 

alçadas individuais. Então você torna o processo mais moroso do 

que precisa ser. (MATHEUS, 2016) 

Compreendemos que as duas respostas se aproximam em seus discursos e 

que a questão da liderança surge como uma aliada à colaboração. Contudo, ao existir 

uma posição de liderança, o quadro organizacional que antes propunha relações 

horizontais acaba se verticalizando, e a empresa, por sua vez, aproxima-se de 

corporações convencionais onde as hierarquias são fortemente estabelecidas. Exemplo 

disso é a ideia de que “A liderança continua sendo um agente imprescindível mesmo 

nos trabalhos colaborativos.” (WENCY, 2016). 

Há um outro apontamento, em um âmbito maior, que é possível de ser 

analisado. Através do discurso da gerente de projetos da agência de publicidade 

online, compreendemos um problema organizacional, ou seja, havia uma relação de 

“atrito” entre os funcionários em um determinado momento. Portanto, cabe indagar: 

por que, para resolver este problema, a agência não criou uma relação colaborativa 

com a consultoria de relações de trabalho?  

Vemos, por exemplo, discursos parecidos de ambas as partes, algo que 

facilitaria uma relação dialógica e empática. Além disso, ambas são parte do IHSP e 

estão instaladas no mesmo espaço físico. Se a proposta do IHSP é que as empresas 

que lá se instalam podem “unir forças” e “catalisar” seus projetos e empreendimentos, 

por que, então, a agência não contou com a colaboração da consultoria? Vale ressaltar 

que não estamos supondo que esta relação seria positiva e traria bons frutos a ambas 

as empresas, mas encontramos, nestes discursos, uma oportunidade de exercer o 

trabalho colaborativo da maneira que o IHSP o propõe, mas, mesmo assim, não houve 

esta relação. 
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A fim de compreender, na voz dos entrevistados, as restrições de um trabalho 

colaborativo e como se dão essas relações dentro do IHSP, questionamos na 

sequência tanto a gerente de projetos quanto o sócio proprietário desta consultoria se 

eles conseguiam observar alguma relação colaborativa entre as empresas que lá estão 

instaladas. 

Poderia ter uma maior integração, talvez até expor uns eventos para 

as empresas se conhecerem, até porque é muito mutável aqui. [...] A 

gente não sabe quem está aqui. (BEATRIZ, 2016) 

Entendemos, neste enunciado, a atribuição de responsabilidade ao próprio 

IHSP pela integração entre as empresas e membros. Compreendemos que seria este o 

papel de liderança esperado do IHSP – liderança esta que, conforme o discurso 

anterior do sócio-proprietário da consultoria, é necessária para organizar as relações 

de colaboração. Contudo, vale ressaltar que, por mais que os discursos em si preguem 

uma hierarquia horizontal, espera-se que o IHSP seja responsável pela gestão do 

espaço – o que demonstra que a entrevistada espera que o IHSP lidere seus membros, 

implicando em uma relação, na verdade, verticalizada. 

Além disso, algo que não contribui para as relações colaborativas dentro do 

IHSP é o fato do espaço ser, de acordo com a entrevistada, mutável – evidenciando as 

relações flexíveis e de curto prazo (SENNETT, 2005), que, por sua vez, inibem a 

colaboração (SENNET, 2012). 

A mesma questão acerca da existência das relações de trabalho dentro do 

IHSP fora aplicada à entrevistada que é sócia de uma empresa de consultoria em 

segurança da informação e eventos. Em sua resposta, encontramos uma comparação 

com um espaço de coworking que ela fez parte na Alemanha. 

Aqui? Não. [...] Até comparando com o que eu via na Alemanha... 

Puts, está muito longe do que tinha lá. E era algo mais formalizado. 

Algo mais profissional, que vinha do próprio espaço de coworking. 

Então eu acho que falta muito disso no Hub. (ROSSIANE, 2016) 

Entendemos neste enunciado que as relações de trabalho dentro do IHSP não 

são tão colaborativas quanto o espaço alemão por dois motivos. O primeiro seria, em 
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consonância com a afirmação anterior (de Beatriz), a falta de uma gestão do próprio 

espaço para que as relações de trabalho entre as empresas e equipes aconteçam de 

fato. O segundo seria uma falta de formalidades e “profissionalismo”. É neste ponto 

que compreendemos a contradição nos discursos dos membros do IHSP.  

Em um primeiro momento da entrevista, quando questionados sobre os 

motivos pelos quais os membros escolheram fazer parte do IHSP, a informalidade e 

flexibilidade do local foram exaltadas como uma maneira de trabalho mais agradável. 

Contudo, conforme os entrevistados foram aprofundando-se em suas respostas, a 

informalidade aparece como algo negativo nesse contexto – espera-se que o IHSP seja 

o gestor do espaço e que, assim, formalize as relações de colaboração entre empresas 

e equipes. 

Encontramos estes aspectos também no discurso de Matheus. Ao ser 

questionado sobre as relações de trabalho dentro do IHSP, ele afirma que não vê 

colaboração acontecendo por conta da falta de esforço para que elas apareçam. 

Não. Não acontece. Eu acho que é justamente pelo que eu falei do 

preço que precisa ser pago. Qual é o ambiente natural da 

colaboração? Eu acho que essa é uma pergunta importante. O 

ambiente natural da colaboração não é partir do princípio de que ter 

um espaço físico em que a gente tenha empresas ou um sistema 

online em que a gente tenha membros que, naturalmente, as coisas 

vão ser colaborativas. [...] Ele pode ser, inclusive, um espaço 

competitivo. Se a partir do momento que eu estou na minha mesa e 

eu sou uma empresa de educação corporativa e do meu lado tem 

outra empresa de educação corporativa, isso pode gerar uma 

competição. Não é porque estamos juntos que a gente vai trabalhar 

colaborativamente.  (MATHEUS, 2016) 

O discurso acima contrapõe o discurso autorreferencial do IHSP que 

analisamos no segundo capítulo. O entrevistado em questão afirma que, para uma 

relação de colaboração existir, é preciso que as partes envolvidas se esforcem para 

dialogar e, por fim, colaborarem. Já o que o IHSP traz em seu discurso é que a ideia 

de que fazer parte da rede do IHSP e instalar-se dentro do espaço são as únicas 
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premissas para que uma empresa (ou projeto) catalise suas propostas e aumente a sua 

própria performance. Sua afirmação final, “não é porque estamos juntos que a gente 

vai trabalhar colaborativamente” traduz perfeitamente esta subversão ao discurso do 

IHSP. 

Além disso, o membro em questão levanta uma problematização importante 

acerca dos espaços de coworking: a de que é possível, em um mesmo espaço, 

encontrar concorrentes diretos ou indiretos, causando, assim, uma relação de 

competição que é paradoxal à de colaboração. Todavia, diferentemente das outras 

entrevistas onde foi possível ter esse aprofundamento, o membro não responsabiliza o 

IHSP por essa não existência da colaboração em seu espaço (ao menos não 

explicitamente). Compreendemos que seu discurso busca problematizar a relação 

colaborativa como uma relação que exige esforços por parte dos próprios membros do 

IHSP em colaborarem entre si, diferentemente de sua subordinada, que afirma que o 

espaço perde o potencial que tem “porque a gestão não faz o papel dela, que é 

alimentar constantemente o contato periódico e networking entre as empresas para 

que, assim, exista a colaboração” (CAROL, 2016). 

A gente esperava que, nesta rede de inovação social, a gente 

encontrasse pessoas realmente dispostas a fazerem coisas diferentes 

e a interagirem de maneiras diferentes. Então foi uma das coisas que 

a gente percebeu que não rolou (CAROL, 2016) 

Vale ressaltar que a consultora em questão também contrapõe o discurso 

autorreferencial de maneira taxativa e direta. Ela afirma, em determinado momento da 

entrevista, que “Especialmente aqui, eu ainda acho que a bifurcação entre discurso e 

prática é muito distante” (CAROL, 2016), evidenciando, na sua visão, que as relações 

de trabalho dentro do espaço, portanto, não são relações de colaboração e que, talvez, 

elas sejam tão silenciosas quanto nas grandes corporações – onde há, conforme 

Sennett (2012) afirma, o “efeito de silo”. 
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Como você definiria o modo de produção no qual você está inserido? 

A fim de entender como os membros compreendem o modo de produção 

vigente, elaboramos esta questão. Ela relaciona-se ao item 1 dos estudos de percurso 

de vida (GIELE; ELDER JR, 1998), “localização no tempo e espaço”, por explorar a 

maneira como os entrevistados enxergam o contexto produtivo em que estão 

inseridos. 

Dos onze entrevistados, oito responderam que estão inseridos no modo de 

produção capitalista, sendo que, destes oito, três acreditam que o modo de produção 

capitalista está em declínio e caminha para uma economia colaborativa. Dos outros 

três entrevistados, as respostas foram: “capitalismo consciente”, “economia 

colaborativa” e “capitalismo colaborativo”. Antes de iniciar a análise específica dos 

enunciados, vale ressaltar o fato de a maioria dos entrevistados entenderem o modo de 

produção de maneira realista, como “capitalismo” em si, e não de maneira 

romantizada, como a minoria que utiliza termos como “consciente” ou 

“colaborativo”. 

Eu não acho que a gente está em uma economia colaborativa. Eu 

acho que a gente trabalha homem-máquina mesmo. A gente trabalha 

porque a gente tem que trabalhar e não tem nada de colaborativo 

nisso. Acho que o sistema capitalista é assim. Um engole o outro e 

você, infelizmente, tem que derrubar o outro (LÚCIA, 2016) 

Compreendemos, a partir desta declaração, a contraposição à economia 

colaborativa que a entrevistada faz a partir do modo de produção capitalista. Ao negar 

a existência da economia colaborativa, a entrevistada traz como que o capitalismo 

interfere nas relações de trabalho: a partir de uma competição – competição esta 

trabalhada por Ehrenberg (2010). O membro em questão não enxerga que há 

colaboração neste modo de produção e, além disso, faz uma contraposição, em seu 

enunciado, entre algo que seria bom (a “economia colaborativa”) e algo visto como 

negativo – o capitalismo. 

Ao trazer o termo “infelizmente” para seu discurso no momento em que se 

refere à influência do modo de produção nas relações de trabalho (implicando em 
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competições e “derrubadas” entre os indivíduos), a entrevistada deixa implícito sua 

crítica ao capitalismo e, também, sua preferência por um modo de trabalho que seria, 

em sua ideia, colaborativo. 

Até agora, não sei se cabe aí na tua entrevista, aconteceu o desastre 

da Chapecoense43. E aí as mídias buscam caça cliques através de 

pautas horríveis. No final das contas não existe aquela coisa do 

capitalismo colaborativo. (DANILO, 2016) 

A resposta acima se alinha à visão crítica e negativa acerca do modo de 

produção capitalista que encontramos no enunciado anterior. Ao citar a busca de 

portais por mais acessos em seu website, utilizando-se de um acidente aéreo, o 

entrevistado acredita que as empresas inseridas no modo de produção capitalista 

buscam uma alta performance e cada vez mais lucros através de práticas, conforme o 

próprio entrevistado denominou, “horríveis”. 

A contraposição do modo de produção capitalista a um modo “colaborativo” 

e à associação desta dualidade a algo negativo e positivo está implícito no modo como 

o entrevistado associa o seu relato à conclusão de que “no final das contas, não existe 

aquela coisa do capitalismo colaborativo” (DANILO, 2016). Vale ressaltar, mais uma 

vez, que este mesmo entrevistado é o proprietário de uma empresa onde a gerente de 

projetos entrevistada atua – e esta, por sua vez, foi a única entrevistada, no que se 

refere à primeira questão da entrevista44, que citou o “trabalho colaborativo” e como 

esta dinâmica é aplicada na empresa da qual ela faz parte.  

Eu tenho essa visão muito clara para mim. Eu fui consultora por 

muitos anos, trabalhei em consultorias bastante renomadas na área 

de segurança, e eu enxergo o capitalismo da forma que ele é mesmo. 

Porque eu sempre fui inserida nesse mundo que não é essa realidade 

do Hub. [...] Esse mundo colaborativo está muito longe de ser uma 

realidade. (ROSSIANE, 2016) 

                                                 

43 Acidente aéreo ocorrido em Novembro de 2016 com um clube de futebol brasileiro. Disponível em 

<https://goo.gl/FtrP41>. Acesso em: jan 2017.  

44 Questão: Fale sobre o seu trabalho aqui no IHSP. Onde você trabalha? Qual a sua função? 
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Descrever sua “experiência” na resposta desta questão, algo explícito neste 

enunciado, é a maneira como a entrevistada busca legitimar sua fala. Está implícito 

neste enunciado que ter sido “consultora por muitos anos” e ter “trabalhado em 

consultorias bastante renomadas” formam a base para a formulação de sua resposta. 

Ao partir dessa experiência e utilizá-la a fim de legitimar sua resposta, a entrevistada 

distancia-se dos membros do IHSP novamente – algo implícito em sua fala seguinte, 

onde ela afirma que sempre esteve inserida em um “mundo” com uma realidade 

diferente da realidade do IHSP. 

Este distanciamento que a entrevistada estabelece entre ela mesma e os 

demais membros do IHSP é feito em seu discurso a partir de, como a própria afirma, 

sua experiência anterior. Identificamos que esta fala de distanciamento está calcada 

em suas práticas de consumo (GARCÍA CANCLINI, 2008) – o consumo simbólico 

do trabalho (CASAQUI; RIEGUEL, 2009) forma sua “experiência” e é desta forma 

que a entrevistada busca sua identificação e distinção. 

Podemos citar, por exemplo, que o distanciamento desta entrevistada dá-se, 

também, no momento que suas motivações para estar dentro do IHSP não vão além da 

comodidade (por ser um lugar de menor custo operacional e próximo à sua 

residência), enquanto a maioria dos membros respondeu a esta questão utilizando os 

atributos que o próprio IHSP utiliza em sua autoapresentação (ambiente agradável, 

networking, etc). 

Por fim, a entrevistada encerra com uma visão cética acerca da economia 

colaborativa, afirmando que essa ideia “está muito longe de ser uma realidade” 

(ROSSIANE, 2016). Ou seja, para ela, não passa de uma idealização – afirmação 

também calcada em sua experiência anterior que deu-se fora do IHSP. 

Em termos de economia colaborativa, eu acho que a gente está numa 

bolha. O Hub tem muita coisa bacana, massa, bem progressista, mas 

se você sair daqui, da Bela Cintra pra frente, não precisa ir muito 

longe, você encontra esse mundo capitalista selvagem. (WENCY, 

2016) 

A ideia de que o IHSP possui uma “realidade” distinta das demais empresas 

também toma forma no discurso acima. O entrevistado afirma que o IHSP possui 
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inúmeras características, em seu entendimento, positivas, mas que isso é restrito ao 

espaço, que, por sua vez, é uma “bolha”. A utilização da figura de linguagem “bolha” 

neste enunciado remete a algo que é, primeiramente, diferente e, em um segundo 

plano, algo que não se relaciona com o que é exterior. Compreendemos, portanto, que 

o entrevistado entende que o modo de produção vigente é o capitalismo, mas que as 

operações dentro do IHSP se distanciam deste sistema produtivo através de suas 

“qualidades”: ser “bacana”, “massa” e “progressista”. 

A questão da bolha e da restrição do IHSP reforça a ideia de que os membros 

do espaço estão inseridos no contexto da sociedade positiva (HAN, 2013). Deste 

modo, a tal “comunidade global” é formada por indivíduos semelhantes, algo que 

gera, de acordo com Sennett (2012), um certo tipo de tribalismo. Isso, por sua vez, 

limita a cooperação somente aos que estariam inseridos dentro da tal bolha – sem 

esforços para dialogar com indivíduos distintos. 

Neste enunciado, também entendemos que o entrevistado evidencia, ao 

atribuir estes adjetivos ao IHSP, que as características do modo de produção 

capitalista são antagônicas, ou seja, o capitalismo não é “bacana”, nem “massa” e nem 

“progressista”. Ele é, por sua vez, “selvagem”: atributo este que pode ser analisado de 

diversas formas como, por exemplo, um modo irracional de ser, em que cada um deve 

utilizar seu instinto de sobrevivência a fim de vencer a seleção natural darwiniana. 

Hoje eu estou em um capitalismo consciente, em um capitalismo 

colaborativo. Muito pelo o que eu estou vivendo hoje como 

empreendedor social. Nesse setor 2,5 são pessoas que têm o mesmo 

pensamento, de ajudar, de compartilhar. Eu uso o “BlaBlaCar”, o 

“Couchsurfing”, o “Tem Açúcar”?. São aplicativos colaborativos, 

dentro do capitalismo colaborativo que você compartilha com as 

pessoas para que tenha menor custo e tenha menos impacto para o 

meio ambiente (ANUAR, 2016) 

Após trazer para a análise o enunciado dos membros que acreditam estar 

inseridos no “capitalismo”, buscamos, como forma de nos aprofundarmos nessa 

questão, analisar os enunciados que divergem dessa ideia. No caso acima, o 

entrevistado acredita que ele está em um “capitalismo consciente” e “colaborativo”. 
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Logo no início de sua fala, vale ressaltar que a maneira como o entrevistado inicia a 

construção de seu discurso deixa implícito que os adjetivos “colaborativo” e 

“consciente” seriam complementares e, até, dependentes entre si. O modo de 

produção, em sua visão, é colaborativo porque é consciente ou, por outro lado, pode 

ser consciente porque é colaborativo. Buscando legitimar sua resposta, o membro 

afirma que chegou a esta conclusão através de suas experiências como empreendedor 

social. 

O discurso em questão traz um termo que vem sendo utilizado para designar 

os “empreendimentos sociais” que figuram a cena da “economia colaborativa”: setor 

2,5. O tal “dois e meio” seria um novo setor entendido como o meio termo entre 

empresas e organizações não governamentais que possuem um apelo social. 

Conforme aponta a matéria publicada no website do INEI (Instituto Nacional de 

Empreendedorismo e Inovação): 

Há um novo tipo de negócios em franco crescimento no mundo que 

permite aos empreendedores unir sustentabilidade financeira e 

impacto positivo à sociedade. É o chamado setor 2.5, formado por 

empresas que não são somente destinadas ao lucro, mas que 

também não são simplesmente ONGs ou entidades sem fins 

lucrativos. 45 

É curioso observar como este setor se configura: a partir da utilização de 

práticas empresariais atreladas a práticas voltadas ao desenvolvimento social. Assim 

como o próprio IHSP e o discurso do entrevistado em questão, o setor 2,5 sugere, 

conforme observado na entrevista, um trabalho que busca um “impacto positivo na 

sociedade”. Observamos, portanto, um alinhamento entre estes discursos e, além 

disso, a definição de atributos que caracterizam uma empresa como componente deste 

setor inerente à cultura empreendedora. 

Na sequência, o entrevistado afirma que utiliza alguns aplicativos 

“colaborativos” em que o compartilhamento de um bem dá lugar à aquisição a fim de 

causar menos impacto ambiental. Esta afirmação nos ajuda a compreender o discurso 

                                                 

45 Disponível em: <https://goo.gl/7xCznO>. Acesso em: jan. 2017. 
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do entrevistado que associa o consumo material ao impacto ambiental – ou seja, está 

implícita uma lógica de que quanto menos se consumir, mais preservado o meio 

ambiente será, e, por isso, o modo de produção torna-se consciente.  

Eu ainda assim sou um capitalista, só que gosto da visão de que as 

pessoas não são meio. Então, por isso, um capitalista consciente 

(MATHEUS, 2016) 

Por outro lado, outro entrevistado associa a “consciência” do capitalismo a 

partir da gestão de seus funcionários. Em seu discurso, ele afirma ser um capitalista 

(afinal, é proprietário de uma empresa), mas que é um “capitalista consciente” porque, 

em seu entendimento, possui uma relação mais empática com seus funcionários e não 

os trata meramente como “mão de obra”. Apesar disso, ele não define a maneira como 

ele enxerga seus funcionários, apenas como ele, supostamente, não os enxerga. A 

“consciência do capitalismo” neste enunciado está diretamente ligada, então, à 

maneira como o entrevistado gere seus funcionários e, por conseguinte, sua própria 

empresa. 

Descreva o espaço de trabalho colaborativo ideal para você. (1)  

E o Impact Hub São Paulo é este local ideal? Se não, por quê? (2) 

Ao final da entrevista buscamos extrair dos entrevistados discursos acerca de 

um espaço de trabalho colaborativo ideal e, deste modo, analisar quais os atributos de 

um espaço de coworking seriam os ideais de acordo com os membros – evidenciando, 

portanto, quais as características os entrevistados valorizam e como isso está 

relacionado aos seus hábitos de consumo. A última questão, apresentada no quadro de 

respostas, busca entender se o “espaço ideal” descrito seria, então, o IHSP. Caso 

contrário, quais seriam, então, os motivos de não ser? 

Por conta destas duas perguntas estarem intimamente relacionadas entre si, 

compreendemos que a análise deve ser feita em conjunto. Assim, buscaremos os 

contrapontos, contradições e alinhamentos tanto entre os membros quanto entre estes 

dois discursos. 
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Compreendemos que estas questões estão relacionadas ao item 3 dos estudos 

de percurso de vida (GIELE; ELDER JR, 1998) por transmitirem os hábitos de 

consumo e as características de um espaço de trabalho que são importantes para que 

cada um dos membros atinja a sua meta de vida individual (individual goal 

orientation). 

(1)46 Teria que ser um lugar grande com empresas que tenham o 

mesmo fit, porque ajuda muito quando as pessoas têm um 

pensamento voltado para o mesmo ideal, igual aqui (sic). Mas 

também seria legal que tivessem empresas com pensamentos 

diferentes, em um mesmo ambiente, mas alocados em posições 

separadas. [...] Seria legal também ter uma cozinha, um lugar para 

conversar, fazer um happy-hour. E também um lugar aberto, porque 

chama para a imaginação, para o conforto e eu gosto de um lugar 

que tenha um verde. (ANUAR, 2016) 

A descrição deste entrevistado deu-se no âmbito físico do local. Além de 

descrever um local aberto, flexível, com algum jardim (a partir da frase “gosto de um 

lugar que tenha um verde”), compreendemos que o entrevistado trouxe em sua 

resposta algo intimamente relacionado à organização e gestão dos membros dentro de 

um espaço.  

Primeiramente, o entrevistado afirma que no seu lugar ideal, as empresas que 

lá se instalarem teriam “um mesmo fit” – o que pode ser traduzido por “uma 

combinação ou empresas parecidas entre si”. Apesar de o entrevistado afirmar que 

“ajuda muito quando as pessoas têm um pensamento voltado para o mesmo ideal”, 

lembramos que a colaboração restrita àqueles que são similares entre si, de acordo 

com Sennett (2012), é algo que pode gerar “tribalismos” e, deste modo, uma relação 

de separação e ódio aos que são divergentes. Curiosamente é justamente isso que o 

entrevistado sugere em seu espaço ideal: que tenham “empresas com pensamentos 

diferentes”, desde que elas estejam separadas das que possuem “um mesmo ideal”.  

Em um segundo plano, entendemos que a resposta do entrevistado também 

abarca uma questão de consumo do espaço para além do trabalho a ser exercido. Em 

                                                 

46 Indicamos que este discurso está atrelado à questão eixo “Descreva o espaço de trabalho colaborativo 

ideal para você”. 
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sua idealização, o membro sugere uma cozinha e um lugar para conversar e fazer um 

happy-hour. Neste trecho de seu discurso, compreendemos, portanto, que o local ideal 

do entrevistado possui uma arquitetura voltada para as interações entre as pessoas que 

estão inseridas nesse contexto – relação esta que, por sua vez, dá-se de maneira 

informal: através do happy-hour. 

(2)47 Sim. Para mim, é. As pessoas já se conhecem, as novas já 

começam a interagir vendo o que pode ser feito para ajudar entre 

elas, então é uma dinâmica diferente. Todos os outros coworkings 

que eu fui, da FIAP, do Google Campus, a Ace... A Ace tem até os 

residentes, então tem uma estrutura muito parecida com a do IHSP, 

das pessoas ajudarem. Mas os outros que são abertos não é viável 

para mim. Vou mais para tentar conhecer alguém do que, de fato, ser 

colaborativo. (ANUAR, 2016) 

Para o membro em questão, o IHSP é o local de trabalho colaborativo ideal. 

Seu principal apontamento é o fato de que os membros que usufruem deste espaço já 

se conhecem e que, por isso, as novas pessoas que lá adentram passam a interagir 

entre si com mais facilidade. Em contraposição ao IHSP, o entrevistado cita outros 

coworkings da cidade de São Paulo que possuem, na sua opinião, uma característica 

distinta do objeto desta dissertação: são espaços, segundo o entrevistado, de maior 

rotatividade de pessoas e que, por isso, possibilitam ao membro conhecer mais 

coworkers – mas não necessariamente interagir com eles a partir de uma relação que 

dure mais do que algumas horas. 

Em outro momento da entrevista, o membro discorreu especificamente sobre 

o coworking Google Campus: “as pessoas pouco se conversam e quando se 

conversam elas só querem divulgar o seu projeto” (ANUAR, 2016). Compreendemos 

que esta afirmação evidencia a utilização destes espaços para o interesse próprio, e 

não, de fato, para uma colaboração que visa impactos sociais. Aliás, apesar de o 

Google Campus não ser nosso objeto de estudo, vale analisar, a partir deste relato, que 

                                                 

47 Indica que este enunciado está atrelado à questão eixo “E o Impact Hub São Paulo é este local ideal? 

Se não, por quê?”. 
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as relações entre os frequentadores deste espaço coworking tendem a ser relações 

superficiais e de curtíssimo prazo, algo subversivo a uma das premissas para a 

existência de uma relação realmente colaborativa, conforme Sennett (2012) aponta. 

 (1) Eu acredito que o espaço físico tem elementos que influenciam 

nesse processo. Mas eu acredito que, sem o fomento profundo, 

relevante e paulatino na promoção do conhecimento desses agentes, 

de que um conheça o outro e a partir daí um confie no outro, a gente 

nunca vai chegar na cumplicidade. Que eu acho que a cumplicidade 

é o grande elemento da colaboração. [...] Para mim, colaboração não 

é só juntar gente e falar que essas pessoas estão trabalhando juntas. 

(MATHEUS, 2016) 

Diferentemente do entrevistado anterior, este discurso em questão coloca os 

aspectos físicos e organizacionais em segundo plano. A ele, o espaço de coworking 

ideal pressupõe uma gestão das relações entre os membros – a qual os próprios 

gestores do espaço deveriam, em sua voz, incorporar em suas tarefas diárias. Neste 

espaço ideal, o “fomento” do conhecimento de cada membro que está inserido neste 

contexto é o atributo mais importante em sua idealização.  

A gestão das relações de trabalho a fim de gerar cumplicidade entre os 

membros é, segundo o entrevistado, o que possibilitaria, portanto, uma relação de 

colaboração. Acreditamos que, neste discurso, a questão da empatia entre as 

diferentes partes está implícita, pois o entrevistado pressupõe que o espaço em si 

promova encontros e diálogos a fim de que, a cada dia, os membros de um mesmo 

espaço se conheçam, relacionem-se e, deste modo, colaborem entre si em seus 

diferentes projetos. Esta lógica se alinha à colaboração descrita por Sennett (2012), 

principalmente por conta de o autor reforçar a necessidade de empatia entre partes 

distintas para que ambas se beneficiem desta relação. 

A frase final de seu discurso, que afirma que a colaboração pressupõe algo 

além da localização e do ato de colocar as empresas em um mesmo ambiente, resume 

a ideia do entrevistado da necessidade de dinâmicas que incentivem a colaboração 

entre os membros do espaço. Essa afirmação e idealização são um contraponto ao que 
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fora analisado no discurso autorreferencial do IHSP anteriormente, afinal 

compreendemos que, a partir destes discursos, o IHSP deixa implícito que qualquer 

empresa (ou projeto) que optar por se instalar no espaço teria a sua performance 

automaticamente catalisada. 

(2) Não. Quer dizer, não sei. Não, não, acho que não. Como espaço 

não, mas acho que ele tem o poder como agente nesse ecossistema 

de promover isso. Por que o IHSP é um aglutinador de propósitos 

muito legais. Então eu acho que a partir do momento que existir 

consciência disso, independente dos espaços, ele pode ser sim esse 

agente promotor disso. [...] Por exemplo, eu não conheço as pessoas 

que trabalham aqui e é natural que a gente não conheça, até por 

conta do dia a dia do negócio. A gente tá no dia a dia mergulhado 

nas nossas coisas. Por mais colaborativo que a gente queira 

trabalhar, a gente está querendo trabalhar colaborativo dentro dos 

nossos interesses. (MATHEUS, 2016) 

Ao afirmar que o IHSP não é o local ideal, o entrevistado evidencia que, a 

seu ver, o fomento das relações de colaboração não é uma atividade exercida pelos 

gestores do IHSP. Como forma de exemplificar esta evidência em seu discurso, o 

entrevistado cita um fato: ele não conhece as pessoas que trabalham em um espaço 

que se diz colaborativo. Além disso, o membro finaliza que a colaboração, portanto, 

pressupõe um interesse próprio. 

Contudo, o discurso em questão compreende o local de poder do IHSP ao 

afirmar sobre a “potencialidade” do espaço caso este fomento e gestão passem a 

acontecer. Deste modo, tal compreensão evidencia um hedonismo por parte do 

entrevistado, onde ele acredita que é possível que, futuramente, o IHSP passe a ser o 

local ideal que ele descrevera em sua primeira resposta – algo resumido na afirmação 

“Ele [o IHSP] pode ser sim esse agente promotor disso”. 

Compreendemos, assim, que a idealização de um espaço por parte de 

Matheus se relaciona intimamente à gestão das relações de trabalho e afetos a fim de 

promover uma colaboração que traria resultados positivos a cada empresa participante 
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deste contexto e, também, ao meio social – algo diferente do primeiro discurso 

analisado dentro deste eixo (enunciado pelo proprietário de uma nova empresa de 

microcrédito), que, por sua vez, idealiza o espaço de trabalho a partir da disposição 

física dos membros, empresas e equipes. 

(1) Quando eu fiquei sabendo do Laboriosa. Então, para mim, o 

coworking tem que ser na veia. O Hub não é muito na veia. É um 

pouco conceitual o que eu estou explicando. O ponto é que o 

Laboriosa, você chega lá e o lugar não tem dono. Por exemplo, não 

tem uma equipe... Até tem uns caras que organizaram o conceito, 

mas eles não querem ser olhados como os caras que mandam 

naquele espaço. Então para você entrar lá, você tem free rider, você 

pode entrar lá pagando nada ou você pode ir lá e falar assim: puta, 

esse cara merece mil. Ou, se não, “acho que está precisando de 

pintura”, daí você vai lá e pinta, limpa o lixo, varre com a sua 

equipe. Então é a colaboração no limite da coisa, não vai ter 

ninguém te servindo. [...] Eu acho que só um espaço como esse pra 

gerar uma coisa que realmente vai mudar as coisas. (WENCY, 2016) 

No discurso acima, a organização das funções de cada membro de um espaço 

colaborativo é o principal eixo que organiza a idealização do entrevistado de um 

espaço de coworking. O entrevistado, no caso, cita outra organização de coworking 

que, em sua fala, possui um modo de operação que busca ser o mais informal possível 

ao não definir funções – nem mesmo estipular um valor específico para dar acesso a 

quem deseja fazer parte do espaço. 

Ora, se, conforme Sennett (2012) nos ensina, os seres humanos são mais 

colaborativos do que as instituições permitem e a colaboração acontece, na maioria 

das vezes, nas relações informais entre os indivíduos, compreendemos que este 

espaço descrito pelo entrevistado em questão se aproxima mais a um espaço de 

trabalho colaborativo do que o próprio IHSP. Apesar destes indicativos, 

compreendemos a necessidade de um aprofundamento maior nas relações de trabalho 

dentro da citada Laboriosa, bem como o entendimento de que maneira os membros de 

lá se beneficiam desse modo de trabalho que busca horizontalidade, fluidez das 
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funções e flexibilização das relações de troca comercial – esta última evidenciada 

pelo fato, citado pelo entrevistado, de que o indivíduo que quiser fazer parte deste 

local pode contribuir financeiramente da maneira como lhe convém. 

A Laboriosa fora citada pelo entrevistado como um ideal de coworking. 

Deste modo, buscamos informações acerca do espaço. A matéria mais recente48, 

publicada dia 07 de julho de 2015, informa o encerramento das atividades do espaço 

por conta de problemas financeiros. Este espaço, compreendido pela publicação como 

“feito para aqueles que não estão acostumados a estruturas hierárquicas”, segundo 

informa a notícia (em consonância com o discurso do membro do IHSP) indica que a 

operação do espaço deu-se conforme contribuição específica de cada integrante, sem 

estipular, portanto, as regras e, também, buscando eliminar um papel de liderança. 

Contudo, a Laboriosa encerrou suas atividades por conta de problemas financeiros e, 

deste modo, ficou explícito que o espaço, para existir, fora sustentado por um dos 

gestores. Ou, conforme informa a matéria, “apesar de o financiamento pelas pessoas 

ter sido colocado em prática desde o início, foi o economista Oswaldo Oliveira quem 

garantiu os aluguéis de antemão para o proprietário no primeiro ano da casa”. 

A principal análise que podemos extrair acerca da colaboração e das relações 

hierárquicas é que, talvez, uma gestão que não é organizada e busca uma 

horizontalidade extrema possa não ser rentável justamente por integrar um modo de 

produção capitalista onde a cadeia de produção e a relação com fornecedores e 

clientes já são modelos consolidados. O surgimento de modelos alternativos e, por 

vezes, subversivos, aparenta ser uma busca por irrupção do sistema, mas, justamente 

pelo distanciamento do modo de produção capitalista, estes modelos não sobrevivem 

dentro do modo de produção vigente. Outro ponto é que compreendemos que a 

colaboração não fora algo construído a longo prazo, com a união de forças, mas sim 

que uma das partes desta organização estava sobrecarregada e, por isso, não 

conseguiu sustentar sozinha financeiramente um espaço que busca uma essência 

colaborativa. 

                                                 

48 Disponível em: <https://goo.gl/CDK4Xh>. Acesso: jan. 2017. 
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Neste momento, entendemos a necessidade de uma análise centralizada na 

frase final deste discurso: “Eu acho que só um espaço como esse pra gerar uma coisa 

que realmente vai mudar as coisas” (WENCY, 2016). O entrevistado compreende que 

um espaço de trabalho como a Laboriosa possui um poder de impacto e de mudança, 

contudo o discurso, em termos de linguagem, é formulado de maneira vaga. Utiliza-

se, por exemplo, o vocábulo “coisa” para resumir tanto o que o espaço é capaz de 

gerar quanto o que isso irá, de fato, mudar. Compreendemos que a construção vaga 

desta afirmação está intimamente relacionada ao fato de que tanto a “economia 

colaborativa” quanto os espaços de coworking são fenômenos recentes e que nem 

mesmo os indivíduos inseridos em seu contexto são capazes de definir o que, de fato, 

estes termos consolidam.  

(2) Eu acredito que não é o ideal, mas que o Hub é um lugar muito 

bacana. Ainda assim, uma bolha. Mesmo não sendo o ideal, ele é 

uma bolha em São Paulo, quem dirá no Brasil. É um lugar muito 

bacana. Está dentro dos conformes de uma empresa. (WENCY, 

2016) 

Como o entrevistado utilizou um outro local para descrever um bom lugar de 

coworking, logicamente o IHSP não é, para ele, o espaço de trabalho colaborativo 

ideal. Ainda assim, o entrevistado gosta do IHSP (algo que complementa o fato dele 

estar inserido neste local). Contudo, ao observar as justificativas do entrevistado, 

observamos que elas não alinham à descrição da Laboriosa e sua distinção com o 

IHSP. O membro, novamente, traz a questão da “bolha” para seu discurso, mas desta 

vez utilizando-a com uma conotação positiva – a de que é um local bacana por ser 

uma bolha e, portanto, um lugar distinto.  

Apesar desta análise, compreendemos que o discurso é ambíguo. É possível 

interpretar, também, que a questão da “bolha” traz uma conotação negativa ao Hub a 

partir do uso da locução adverbial “ainda assim” que dá a entender que “ser uma 

bolha” é um contraponto a “ser bacana”. Não é possível definir se o termo “bolha”, 

neste caso, refere-se a algo positivo (como algo restrito e, por isso, precioso e 

exclusivo) ou negativo (por ser restrito e, portanto, não aberto). 
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De fato, os discursos deste membro deixam lacunas na interpretação por 

conta da maneira como são ambiguamente construídos construídos. Exemplo disso é a 

primeira resposta analisada dentro deste eixo, onde o enunciador traz citações no meio 

de suas explicações acerca tanto do Hub quanto da Laboriose. Contudo, a aplicação 

do dispositivo analítico nos permitiu fazer as interpretações e análises necessárias 

relacionadas à questão eixo. 

(1) Eu gosto muito da estrutura do Hub, mas eu não acho que as 

pessoas que estão aqui tem a mesma pegada do Hub. Elas não são 

flexíveis o suficiente, não têm talvez uma filosofia de trabalho 

compatível com um coworking. Eu acho que o ambiente de trabalho 

de um ambiente (sic) colaborativo teria que ser um pouco mais livre. 

Livre no sentido literal mesmo, livre da gente poder trabalhar em 

puff, da gente poder ter a comunicação aberta, livre de proposta de 

ideias. Uma comunicação estruturada em um sentido de projeto. 

(LÚCIA, 2016) 

A partir desta questão-eixo, encontramos, também, membros que idealizam 

um local de espaço colaborativo a partir de um alinhamento tanto da ideologia quanto, 

conforme a entrevistada diz, “filosofia” dos membros que fazem parte do coworking. 

Ainda na primeira resposta, a própria entrevistada já definiu características desta 

ideologia que trazem, consigo, aspectos de flexibilidade e liberdade. Compreendemos 

que seu local de trabalho colaborativo ideal incorpora tanto a questão da sociedade da 

transparência (HAN, 2013) por sugerir um alinhamento entre os indivíduos quanto, 

também, o “tribalismo” descrito por Sennett (2012) – contrapondo-se a uma relação 

colaborativa que visa o “bem comum”. 

Além disso, a própria entrevistada dá a solução para este alinhamento: a 

elaboração de uma comunicação estruturada – pressupondo, portanto, que a 

comunicação por parte do espaço e entre os membros seja passível de um 

alinhamento. Compreendemos, portanto, que o local ideal para a entrevistada é um 

local que busca evitar conflitos e que, deste modo, sejam entendidos como 

contraproducentes às empresas que estão inseridas dentro do espaço. Entendemos que 
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este discurso acerca da idealização de um espaço é direcionado ao IHSP. A 

entrevistada toma como base suas experiências e opiniões acerca do IHSP para 

construir a sua resposta, ou seja, o seu local idealizado parte, justamente, de uma 

proposta de melhoria, em sua visão, dos processos de trabalho dentro de seu contexto: 

o próprio Impact Hub São Paulo.  

Também compreendemos que esta lógica proposta pela entrevistada possui 

uma contradição crucial. Seu espaço ideal pressupõe um alinhamento de conduta, 

ideologia e “filosofia” entre os membros e o espaço em questão, contudo a 

entrevistada afirma que este alinhamento deve ocorrer através da liberdade e 

flexibilidade. Deste modo, cabe indagar: como é possível pressupor um alinhamento a 

partir da liberdade? A própria comunicação estruturada proposta pela entrevistada é 

uma forma inflexível de gerir o espaço que, por sua vez, torna o ambiente menos 

liberal e mais racionalizado. 

(2) Então, Marcelo. Como eu te falei, eu acho que as pessoas não 

entendem a filosofia do Hub. E para isso funcionar, as pessoas 

precisam entender que isso é um espaço colaborativo. E a minha 

liberdade começa onde a do outro termina. Aqui a gente tem um 

problema de comunicação porque não existe um canal oficial. As 

pessoas que estão aqui são muito diferentes, e isso não é ruim. Mas 

se você não entende a filosofia do lugar que você trabalha, você 

talvez não consegue (sic) ajudar esse espaço a se desenvolver. 

(LÚCIA, 2016) 

Ao ser questionada se o IHSP seria o local ideal, a entrevistada seguiu com a 

elaboração crítica aos membros que fazem parte do espaço a partir do seu “não-

alinhamento” à “filosofia” do IHSP. Assim, sua crítica resume-se à comunicação do 

próprio espaço, por “não existir um canal oficial”. Compreendemos que este segundo 

discurso é uma extensão do primeiro – que reformula as mesmas ideias com 

diferentes palavras e que, por sua vez, não responde adequadamente à pergunta 

elaborada.  
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Contudo, pelas críticas atribuídas ao espaço, podemos assumir que, para esta 

entrevistada, o IHSP não é o local de trabalho colaborativo ideal e que isso está 

intimamente ligado tanto ao perfil dos membros quanto à falta de comunicação que a 

entrevistada atribui ao IHSP – algo ligado às relações de trabalho que, portanto, na 

sua visão, não são de fato relações colaborativas. 

3.3 CONCLUSÕES A PARTIR DAS ANÁLISES DAS ENTREVISTAS 

Ao iniciarmos as conclusões a partir das análises elaboradas anteriormente, 

consideramos, a partir da amostra analisada, que há certa dissonância acerca do termo 

“colaboração”. Analisamos que a noção de “trabalho colaborativo” adota, por vezes, a 

ideia de um modo de trabalho que, se aplicado, possui o poder de causar “impactos 

sociais positivos” – sendo, assim, uma prática, conforme apontada em alguns dos 

discursos analisados, restrita a organizações não governamentais. 

Além disso, por outras vezes, o modo de trabalho colaborativo é associado à 

estrutura organizacional de uma empresa onde, por conta da flexibilização dos cargos, 

os funcionários são orientados a colaborar entre si, auxiliando-se nas tarefas do dia a 

dia – o que restringe a prática da colaboração somente aos indivíduos que são 

funcionários de uma mesma empresa. Consideramos, também, que a busca por 

encontrar uma estrutura horizontal está intrínseca à opção do gestor de cada 

organização, indicando que a estrutura possui traços de verticalidade e que a busca 

pela colaboração através desta estratégia é uma maneira de racionalizá-la e, deste 

modo, até mesmo um modo de inibi-la – já que a colaboração, segundo Sennett 

(2012), está mais associada às informalidades das relações de trabalho. 

Em outros casos, a ideia de “colaboração” entre empresas parte de um 

pressuposto de trocas de serviços, nas quais cada parte oferece à outra sua 

especialidade. Esta é uma maneira de criar laços onde a troca de serviços substitui a 

troca mercadológica a partir de capital financeiro. Esta prática é enaltecida pelos 

discursos analisados e compreendida como uma inovação dos tempos atuais 

proporcionada pelo espaço de coworking – todavia, conforme analisamos neste 
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capítulo, esta prática (entendida pelos discursos como intrínseca da economia 

colaborativa) nada mais é do que uma “permuta”, algo praticado há décadas por 

grandes corporações sem a atribuição de um sentido “colaborativo” associado a um 

trabalho de “alto impacto”. 

Além disso, verificamos que as relações de trabalho dentro do IHSP não são 

tão colaborativas quanto seus discursos autorreferenciais afirmam. Esta análise está 

calcada nos discursos analisados neste capítulo que dizem expressamente que os 

membros não conversam entre si além das poucas socializações que ocorrem, em sua 

maioria, após o horário de trabalho – ou, como os próprios membros denominam, nos 

happy hours. Compreendemos, portanto, que a busca dos membros por instalarem-se 

no espaço dá-se mais pelo menor custo operacional para os projetos lá inseridos do 

que pela esperança de uma colaboração mútua entre os membros. 

Contudo, compreendemos também a existência de uma esperança de que o 

espaço “tome as rédeas” e administre as relações entre as empresas a fim de buscar 

uma “solução colaborativa” que beneficie a todos. Como exemplo podemos citar o 

discurso da consultora de relações de trabalho (Carol) que afirma que o espaço possui 

“potencial” para que as relações aconteçam. Observamos isso tanto a partir deste 

discurso quanto o de outros membros – como, por exemplo, o enunciado da 

profissional de relações públicas, que afirma que “a gestão do IHSP não faz o papel 

dela” (LÚCIA, 2016). 

O discurso da busca por maior flexibilidade e um ambiente de trabalho mais 

agradável (como o Hub é descrito por alguns entrevistados) fora recorrente nas 

entrevistas aplicadas. Observamos que esta busca está intimamente relacionada, 

também, ao enaltecimento de uma estrutura organizacional que visa a horizontalidade 

e a liberdade dos funcionários. É neste ponto que entendemos uma das maiores 

contradições nos discursos coletados: enquanto prega-se um ambiente de trabalho 

mais liberal e horizontal, espera-se que o próprio IHSP faça a mediação das relações 

entre os membros, algo que evidencia que essa “esperança” está associada não a uma 

estrutura horizontal (que é enaltecida pelos membros), mas sim a uma estrutura 

vertical que atribui ao espaço a responsabilidade de gerir a relação das empresas 
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inseridas no coworking – empresas essas que são, em termos mercadológicos, clientes 

do IHSP. 

Compreendemos que, conforme discursos e casos citados, a prática do 

“trabalho colaborativo” está condicionada a um processo de produção mais lento. Isso 

porque, como afirmam os entrevistados, trata-se uma prática que necessita de um 

maior diálogo entre as partes envolvidas. Segundo um dos entrevistados (Matheus), 

há um “preço” atrelado à colaboração, como, por exemplo, um ritmo mais 

desacelerado de produção que, por sua vez, seria uma premissa para a construção de 

relações de trabalho capazes de criar laços mais duradouros e confiança entre as 

partes envolvidas. Neste ponto, encontramos a contradição da prática do “trabalho 

colaborativo” ao ritmo de produção acelerado – que, por sua vez, é algo imbricado no 

contexto do novo espírito do capitalismo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009).  

Outra divergência entre este modelo de trabalho e o contexto atual do modo 

de produção (e, talvez, um dos pontos mais críticos desta análise), seria a exigência da 

construção de laços mais duradouros e confiança mútua em tempos em que, cada vez 

mais, exige-se do indivíduo laboral uma maior flexibilidade e resultados a curto 

prazo.  

As consequências deste quadro são inúmeras, mas de difícil mensuração. 

Neste momento, apoiamo-nos no que Sennett discorre como uma “corrosão de 

caráter”: 

Como se podem buscar objetivos de longo prazo numa sociedade de 

curto prazo? Como se podem manter relações sociais duráveis? 

Como pode um ser humano desenvolver uma narrativa de identidade 

e história de vida numa sociedade composta de episódios e 

fragmentos? As condições da nova economia alimentam, ao 

contrário, a experiência com a deriva no tempo, de lugar em um 

lugar, de emprego em emprego [...] O capitalismo de curto prazo 

corrói o caráter [...], sobretudo aquelas qualidades de caráter que 

ligam os seres humanos uns aos outros, e dão a cada um deles um 

senso de identidade sustentável (SENNETT, 2005, p. 27). 
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Por conta destas contradições, compreendemos que as instituições que 

realmente buscam trabalhar de forma colaborativa acabam se inserindo em um 

ambiente inóspito para esta prática e, portanto, não conseguem manter sua operação 

por muito tempo. Exemplos disso são: (1) a reestruturação feita na agência de 

publicidade online instalada no IHSP por “ser colaborativo demais”, conforme 

afirmou a entrevistada, e (2) o encerramento das atividades da Laboriosa – empresa 

citada por um dos entrevistados como um espaço de trabalho colaborativo ideal. 

Relacionamos, também, cada uma das questões eixo a um dos quatro 

elementos dos estudos de percurso de vida (GIELE; ELDER JR., 1998). Assim, por 

estarmos, neste momento, analisando os discursos de maneira geral, acreditamos que 

é válido pontuar como estes elementos são representados nos discursos coletados. 

 

1. Localização no tempo e no espaço (location in time and place) 

Entendemos que os membros estão inseridos no contexto do novo espírito do 

capitalismo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009), no qual as relações de trabalho são, 

cada vez mais, flexíveis através de contratações que utilizam o CNPJ49 (Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica) em vez da CTPS50 (Carteira de Trabalho e Previdência 

Social), transformando, assim, o indivíduo em um mero fornecedor em vez de um 

trabalhador assalariado com seus direitos garantidos por lei – técnica esta utilizada 

pelas empresas a fim de minimizar os custos operacionais de cada trabalhador e, 

também, sendo ele um fornecedor e não um funcionário, isentando a empresa das 

responsabilidades previstas na CLT51 (Consolidação das Leis de Trabalho). 

É importante ressaltar que, a partir dos discursos coletados, a busca por 

flexibilidade parte, também, dos membros do IHSP. Alguns afirmam preferir este tipo 

de contratação pois ela seria uma maneira de flexibilizar as horas estipuladas de 

serviço prestado, a necessidade da presença do trabalhador no local de trabalho, além 

                                                 

49 Disponível em: <https://goo.gl/cxHjb>. Acesso em: jan. 2017. 

50 Disponível em: <https://goo.gl/KzvUQi>. Acesso em:  jan. 2017. 

51 Disponível em: <https://goo.gl/9qo7bE>. Acesso em: jan. 2017. 
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de ser uma maneira de o próprio trabalhador manter um ritmo de trabalho por 

projetos, intercalando, assim, seus afazeres entre mais de uma empresa. 

 

2. Vidas interligadas (linked lives) 

As relações sociais dentro do IHSP, em sua maioria, limitam-se a núcleos 

compostos pelas empresas. Os entrevistados afirmam que são raras as interações que 

ocorrem entre membros que não são de uma mesma empresa ou projetos. Se ocorrem, 

são através de contratações e/ou permutas, e não de uma maneira “colaborativa” como 

os próprios membros afirmam. 

Há algumas relações informais que acontecem nos happy hours, mas, 

conforme os discursos analisados, essas relações dão-se através de um viés pessoal e 

não profissional. Em relação a isso, entendemos que alguns entrevistados, como é o 

caso da consultora de relações de trabalho (Carol), incentivam o esmaecimento da 

separação entre uma vida pública e uma vida privada no ambiente laboral a fim de 

que este seja um componente capaz de criar um maior sentimento de empatia entre os 

indivíduos e, deste modo, colaboração – compreendendo isso como algo produtivo à 

empresa em que estes indivíduos estariam inseridos. 

 

3. Orientação pessoal das ações (human agency) 

A orientação pessoal das ações dos membros em questão é pautada pelo 

modo de produção capitalista, uma vez que ela está intimamente associada à busca 

por uma melhor performance dos projetos e empresas que estão inseridos no IHSP. 

Instalar-se no IHSP como uma maneira de reduzir custos é um exemplo, mas também 

consideramos que a busca pela cooperação está intrínseca nesta mesma orientação, 

afinal os membros entendem o trabalho colaborativo como uma maneira de tanto 

reduzir custos quanto desenvolver seu próprio negócio – conforme afirma o 

proprietário de uma nova empresa de microcrédito. 

É neste ponto que é possível compreender a cooptação capitalista da 

colaboração. Observamos que a utilização desta prática busca uma maior performance 
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empresarial através da redução de custos. Este entendimento altera os sentidos 

divergentes dos sentidos atribuídos pelos discursos do IHSP. Enquanto o espaço de 

coworking coloca o trabalho colaborativo como uma prática que pode causar impacto 

social positivo, nós a compreendemos, paradoxalmente, como mais uma técnica 

capitalista a fim de aumentar o lucro empresarial. 

 

4. Momentos da vida (timing of lives) 

Compreendemos que este elemento dos estudos de percurso de vida (GIELE 

e ELDER JR, 1998) é intrínseco à relação paradoxal feita pelos entrevistados entre o 

IHSP (como um contexto de trabalho mais liberal) e os “escritórios convencionais” 

(como um local conservador e inflexível) em seus discursos. É deste modo, também, 

que entendemos o discurso autorreferencial do IHSP que, por sua vez, afirma que esta 

“nova” maneira de trabalho seria uma “revolução” no modo de produção – 

contrapondo-se, também, aos “escritórios convencionais”.  

Além disso, analisamos que, de certo modo (apesar de considerarem, em sua 

maioria, que o contexto ainda é um contexto capitalista), os membros do IHSP 

adotam esta mesma lógica em seus próprios discursos principalmente ao afirmarem 

que foi dentro do IHSP que encontraram uma maneira “diferente” de trabalho em 

relação ao que já passaram “lá fora” – termo utilizado desta maneira para referir-se às 

demais empresas que os membros já trabalharam, pois, conforme pontuado, o locus 

da pesquisa fora o próprio IHSP. 

O discurso de “revolução” fora tensionado no segundo capítulo a partir da 

definição de Koselleck (2006). Conforme compreendemos, uma “revolução” implica 

em processos sociais mais complexos e intensos do que propõe o IHSP através de seu 

discurso. Contudo, entendemos que a busca por este ambiente mais agradável por 

parte de seus membros (em contraponto aos escritórios convencionais) dá-se pelo 

contexto da sociedade do cansaço (HAN, 2015), no qual a opressão das práticas 

capitalistas e o entendimento dos indivíduos somente como ativos, de uma empresa 

sem levar em conta suas questões pessoais, possui o poder de transformar os 

trabalhadores em seres depressivos – vale ressaltar não compreendemos que o espaço 
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do coworking seria um contraponto da sociedade do cansaço, mas que é desta maneira 

que o espaço busca se posicionar a partir de seus discursos. 

Para concluir este capítulo, vale pontuar que, conforme aponta Orlandi 

(1999), a análise do discurso é uma abordagem teórica que pressupõe a liberdade de 

análise a partir de diversos fatores. Podemos citar, como exemplo, tanto o contexto 

em que os enunciados transformam-se em discursos e como a interpretação dos 

discursos estão sujeitos ao pesquisador que aplica o dispositivo analítico. Assim, 

reiteramos que as análises realizadas neste trabalho não esgotam os discursos em 

questão e, muito menos, o tema proposto. De qualquer forma, foi desta maneira que 

buscamos contribuir com uma maior reflexão acerca da colaboração e cultura 

empreendedora a partir da prática do coworking e suas intersecções com o campo da 

comunicação e as práticas de consumo – algo inerente à relação indivíduo-trabalho e, 

portanto, às ciências sociais aplicadas. 
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Afirmamos, durante a elaboração dos objetivos, referencial teórico e análise, 

que compreendemos a cultura empreendedora, a economia colaborativa e a prática do 

coworking a partir de uma perspectiva crítica. Foi deste modo que buscamos analisar 

os discursos acerca destas práticas intrínsecas ao contexto do novo espírito do 

capitalismo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). Compreendemos que buscamos 

cumprir com a resolução do problema de pesquisa a partir dos objetivos propostos ao 

aplicar a análise do discurso (ORLANDI, 1999) tanto nos discursos autorreferenciais 

do objeto em questão quanto nos discursos de seus membros (ou consumidores).  

Por este trabalho se relacionar à linha de pesquisa “Lógicas da Produção e 

Estratégias Midiáticas Articuladas ao Consumo” do PPGCOM ESPM, o enfoque da 

análise fora os discursos e as estratégias comunicacionais do Hub, bem como o 

entendimento e reprodução (ou não) desses discursos pelos seus membros. 

Abordamos, no segundo capítulo, a produção de sentido acerca da cultura 

empreendedora e trabalho colaborativo na voz de um espaço de coworking e, no 

segundo, como o discurso dos membros deste mesmo espaço alinham-se, contestam e, 

por vezes, ressignificam os discursos do próprio IHSP. É deste modo, então, que 

buscamos compreender a dinâmica circulante dos discursos através das lógicas de 

produção e, também, dos processos comunicacionais de recepção – vale ressaltar que 

não estamos afirmando cumprimos o papel de estudar os processos de recepção 

discursiva, mas que tanto as lógicas de produção quanto os processos de recepção são 

partes fundamentais da dinâmica de circulação dos discursos de maneira geral. Além 

disso, a abordagem destes discursos em perspectiva crítica não possui, como objetivo, 

promover uma consolidação teórica do termo “trabalho colaborativo”, mas entender 

como que os discursos analisados utilizam o termo e como os usos se alinham, ou 

não, ao desenvolvimento teórico do conceito de colaboração – assim justificamos a 

utilização exaustiva da obra “Juntos” (SENNETT, 2012).  

Em relação aos discursos do Hub, constatamos a existência da convocação 

para “mudar o mundo” através do “trabalho colaborativo”. Compreendemos isso 

como parte do espírito capitalista contemporâneo, que busca produzir os estímulos 
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necessários para o engajamento da classe trabalhadora em seu próprio sistema. 

Boltanski e Chiapello (2009) nos ajudam a compreender que o capitalismo retoma, 

através destes discursos, o espírito libertador da geração de Maio de 1968, o que faz 

com que o próprio capitalismo se apresente como caminho para a realização destas 

ambições. 

A promoção do trabalho colaborativo no discurso do IHSP está intimamente 

relacionada ao contexto do novo espírito do capitalismo também ao identificarmos o 

enaltecimento das práticas de colaboração por parte do IHSP e demais agentes a fim 

de promover uma “revolução”. Esta, por sua vez, é colocada nos discursos 

autorreferenciais de maneira superficial se comparada ao estudo da semântica do 

termo desenvolvido por Koselleck (2006). Vale reiterar que o principal reflexo da 

formulação e disseminação destes discursos do próprio Impact Hub São Paulo é a 

promoção de agentes que se configuram discursivamente como “revolucionários”, 

mas que, em contrapartida, entendemos que eles estão “absolutamente adequados à 

economia de mercado e aos parâmetros capitalistas” (CASAQUI, 2016b, p. 46). 

Analisamos, a partir dos discursos autorreferenciais do IHSP, que o “trabalho 

colaborativo” é colocado como uma prática exercida dentro do espaço e que visa um 

“bem comum”. Todavia, entendemos, primeiramente, que a colaboração deve ser 

praticada, de acordo com Sennett (2012), entre indivíduos de diferentes culturas e 

com tempo suficiente para que o sentimento de empatia entre essas partes distintas 

possa se consolidar e, assim, tornar-se um fator que permita uma compreensão mútua 

– e, por fim, a colaboração. Assim, ao entender que o espaço estabelece um “perfil” 

de consumidores (membros), concluímos que este tipo de “trabalho colaborativo” 

existe somente no nível discursivo dentro do espaço. É deste modo que 

compreendemos, também, que o contexto do capitalismo flexível (SENNETT, 2005) 

não é favorável para a prática de um trabalho colaborativo que visa o “bem comum” 

por ser entendido, justamente, como um cenário de relações profissionais flexíveis e 

de curto prazo, algo paradoxal ao contexto ideal desenhado por Sennett (2012) para a 

existência de uma relação, de fato, colaborativa. 
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Compreendemos que a escassez da colaboração neste quadro se relaciona à 

racionalização da gestão empresarial (GAULEJAC, 2007) e ao modus operandi do 

sistema capitalista que, por sua vez, promove a competição entre os indivíduos em 

vez de relações de troca e cooperação. Assim, a ascensão do compartilhamento de 

bens no contexto da economia de confiança (COSTA, 2014) está mais relacionada à 

gestão de gastos (a fim de diminuí-los) do que a uma relação colaborativa que visa o 

“bem comum”. 

Ao analisar as entrevistas com os membros do IHSP, identificamos que há 

tanto convergências quanto contrapontos em relação aos discursos do espaço – e, por 

consequência, ao trabalho colaborativo e sua ideologia. Enquanto membros (como 

Anuar) enaltecem a prática do trabalho colaborativo como algo inovador capaz de 

causar uma revolução no modo de produção, outros (como Victória) o apontam 

meramente como uma alternativa que reduz os custos operacionais de uma empresa. 

O próprio espaço apresenta-se como de maneira distinta dos escritórios 

convencionais, com um ambiente mais agradável, flexível e utiliza isso em seu 

discurso de maneira positiva, algo enaltecido por Danilo, mas, em contrapartida, 

rejeitado por Rossiane – que, por sua vez, afirma que seus clientes são corporativos e, 

por isso, o ambiente descontraído do IHSP a incomoda quando suas reuniões 

profissionais ocorrem dentro do IHSP. 

De qualquer forma, reconhecemos que o IHSP configura-se como um 

exemplo da “era do acesso” (RIFKIN, 2001). De acordo com o autor, esta seria uma 

nova era em que o consumidor paga pelo uso, e não pela obtenção de algo – 

evidenciando, em termos de consumo, que a usabilidade de algum bem seria, então, 

mais importante que a sua propriedade. Em vez de adquirir um espaço de trabalho, 

móveis, contratos de fornecimento de energia e conexão digital, o membro (usuário e 

consumidor) do IHSP utiliza o espaço para instalar sua empresa e funcionários através 

do pagamento de uma mensalidade. 

Entendemos a existência da busca pela alta performance (EHRENBERG, 

2010) através do “trabalho colaborativo” no discurso dos membros do IHSP. Cada um 

dos membros demonstrou algum tipo de motivação para a prática da “colaboração”, 
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mas os discursos analisados estão centrados muito mais nos benefícios próprios que 

cada um poderia extrair deste tipo de prática (seja por menores custos ou até mesmo 

por auxílio no desenvolvimento de seu próprio negócio) do que na busca pelo “bem 

comum”. Podemos citar, como exemplo, o caso de Anuar, que afirmou, 

primeiramente, que Luis, quando contratado por ele, “fez um preço mais legal, [...] 

me colocou em contato com outras pessoas que tinham processos parecidos, então 

isso ajuda muito” e concluiu dizendo que, para praticar a colaboração, “às vezes a 

pessoa não precisa ajudar com algo material, mas me colocando [sic] em conexão 

com outras pessoas” (ANUAR, 2016). 

É deste modo que entendemos que as relações entre os membros do IHSP 

não são relações de fato colaborativas, mas que, possivelmente, exista uma relação de 

“consumo da colaboração”. Através dos discursos que enaltecem o modo de trabalho 

colaborativo, esta prática passa a adquirir novos significados – como, por exemplo, no 

próprio discurso autorreferencial do IHSP, em que ela é alçada a uma prática 

catalisadora de projetos que seriam “capazes de mudar o mundo”. Assim, ao 

compreender a prática também desta maneira, cada indivíduo se mostra disposto a 

trabalhar colaborativamente, mas não efetivamente o faz, já que a existência da 

colaboração implica em uma relação de troca empática e dialógica, algo que é 

paradoxal à apropriação (consumo) da colaboração – que, por sua vez, busca o 

trabalho colaborativo (sem nem mesmo compreender as exigências disso) a fim de 

atingir objetivos pessoais. 

Por fim, retomamos o que fora abordado no final do terceiro capítulo. 

Entendemos que tanto a análise dos discursos coletados nas entrevistas para a 

composição do corpus deste trabalho quanto a reflexão acerca do modo de produção 

capitalista, trabalho colaborativo e cultura empreendedora não se esgotam neste 

trabalho. Há inúmeras questões epistemológicas que podem ser abordadas acerca 

destas temáticas, bem como seus reflexos na vida do indivíduo na contemporaneidade 

e como isso está enviesado nas práticas de consumo atuais. 

Além disso, este trabalho foi desenvolvido sob a ótica das ciências da 

comunicação: um campo multidisciplinar que também busca conhecimentos e aportes 
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teóricos em outras áreas do saber. Assim, é preciso reconhecer que esta dinâmica de 

apropriação de outras áreas, apesar da importância das ciências da comunicação como 

um todo, esbarra nas restrições do próprio campo, e “a grande armadilha é cairmos 

em generalizações e superficialidades por (...) acharmos que basta nos apropriarmos 

de ideias de outras áreas do conhecimento que acharemos respostas para 

questionamentos no campo da comunicação” (MASTROCOLA, 2015, p. 106). 

Por mais que compreendemos que a discussão não se encerra ao final das 

páginas deste trabalho, entendemos que as reflexões teóricas que esta dissertação se 

propôs a realizar servem tanto para o meio social como um todo quanto para trabalhos 

futuros acerca de temáticas similares e relevantes para o campo – como, por exemplo, 

os discursos acerca do mundo do trabalho, a relação do indivíduo com sua atividade 

laboral, o consumo do trabalho e, principalmente, a produção de um espírito para o 

capitalismo através de discursos que promovem a colaboração, inspiração e cultura 

empreendedora. 
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Roteiro de pesquisa 

1. Fale sobre o seu trabalho aqui no IHSP. Onde você trabalha? Qual a sua função? 

2. O que te fez vir ao IHSP?    

3. O que o Impact Hub representa no seu trabalho? 

4. O que é Trabalho Colaborativo para você? 

5. Você tem um exemplo para me dar sobre o que é trabalhar colaborativamente? 

6. Você enxerga alguma restrição no trabalho colaborativo? Até que ponto um 

trabalho deve, ou não, dar-se de maneira colaborativa? 

7. Como você definiria o modo de produção no qual você está inserido? 

8. Descreva o espaço de trabalho colaborativo ideal para você. 

9. E o Impact Hub São Paulo é este local ideal? Se não, por quê? 

 


