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Área do Direito: Consumidor
Resumo: O presente artigo tem como intuito analisar o consumo colaborativo no uso das moedas
sociais pelos bancos comunitários de desenvolvimento, no contexto da sociedade pós-moderna.
Para tanto, inicia-se o estudo com a conceituação fundamental de sociedade de consumo, hiperconsumismo e consumo colaborativos. Na
sequência, trata-se das moedas sociais e dos
bancos comunitários de desenvolvimento, numa
análise sobre a relação do consumo colaborativo e os estilos de vida. O estudo é desenvolvido
através do método dedutivo de abordagem, bem

Abstract: The purpose of this article is to analyze
the collaborative consumption in the use of social currencies by the community development
banks in the context of postmodern society. For
this purpose, the study begins with the fundamental conceptualization of consumer society,
hyperconsumism, collaborative consumption.
Following, there is a point about the social currencies and the community development banks,
with an analysis about the relation of collaborative consumption and lifestyles. The paper is
developed by the deductive method of approach,
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como da pesquisa bibliográfica e documental. Os
referenciais teóricos usados são a sociedade de
consumo e o consumo colaborativo. As considerações finais apontam que os usos das moedas
sociais pelos bancos de desenvolvimento comunitário podem ser entendidos como possibilidades contra-hegemônicas, na medida em que
propõem outros modos de consumo, circulação
de bens e serviços, oportunizando novos olhares
sobre a racionalidade capitalista.

as well as bibliographical and documentary research. The theoretical references used are the
consumer society and the collaborative consumption. The final considerations point out that
the uses of social currencies by the community
development Banks can be understood as anti-hegemonic possibilities, as long as they propose other modes of consumption, circulation of
goods and services, giving new insights on capitalist rationality.
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Na contemporaneidade, a economia global provoca um modelo produtivo
excludente, marcado por desigualdades e desemprego. Milhões de pessoas em
todo o mundo são submetidas a uma existência indigna, sobrevivendo sem os
bens básicos, em situação de vulnerabilidade e riscos sociais.
A exclusão a que a sociedade global é exposta demonstra que o sistema
capitalista, na tessitura atual, é incapaz de garantir um piso vital mínimo de
equidade, de Justiça Social. O poder e a riqueza são medidos pelos acúmulos
de propriedades de cada indivíduo, sendo que a acumulação de capital e a
obtenção de lucro são fatores econômicos primordiais nesse processo, produzindo um consumo desenfreado.
Em razão das consequências sociais negativas, há muitas experiências e contextos que impulsionam a criação de outras formas de organização social, com o
intuito de possibilitar relações mais justas e igualitárias, como os bancos comunitários de desenvolvimento, os quais têm o objetivo de minimizar as exclusões
do capitalismo nas comunidades, promovendo o desenvolvimento dos territórios nas dimensões financeira, social, produtiva e cultural.
Os produtos e serviços dos bancos comunitários usam variados mecanismos
estratégicos, de modo que uns dos mais emblemáticos são as moedas sociais,
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contra-hegemônicas, na medida em que propõem outros modos de consumo,
circulação de bens e serviços, oportunizando novos olhares sobre a racionalidade capitalista e seus ideais individualistas, competitivos e exploratórios,
rumo à cultura colaborativa.
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