
A Economia 

Compartilhada 

para a geração de 

inovação e valor.



ProcessosPessoas

Transparência Empoderamento Abertura Economia Colaborativa

Produtos

Produtos inovadores com 

design único, consolidando 

nossa liderança no mercado

Missão



Alutec na prática

Programas da Alutec disponíveis para compartilhamento em 2019 

P.D.I. – Programa de 

Desenvolvimento e Inovação

Inovação

Informativo

Pesquisa de Clima

Avaliação de Desempenho





Economia Colaborativa

Receita 

anual 

estimada 

em U$335 

Bi em 

2.025.

PwC

Deverá 

crescer 

25% ao 

ano

89% dos 

brasileiros 

aprovam

Movimento mundial que está transformando os modelos de 

negócios através de um novo comportamento de consumo 

colaborativo.



Desconstruindo modelos de negócios



Colaboração entre empresas
Empresas que se unem para oferecer serviços complementares através de um 

portfólio que se auto alimenta.

Plataforma digital 

para contratação de 

prestadores de 

serviços e trocas 

entre consumidores.



Colaboração entre empresas

Coworking – Empresas 

compartilham espaço, recursos 

e interesses.

Compartilhar conhecimento –
60.000 usuários em 100 países



Compartilhar informações
Pesquisas de mercado convencionais.

➢ Alto custo – R$8.900,00.

➢ Desatualizadas.

➢ Reflete comportamentos baseados no modelo atual de negócio.

A tecnologia 

derrubou o 

custo da 

informação.



O poder das redes socias

Plataformas digitais como:

WhatsApp, redes sociais, 

Instagram, Twitter alcançam 

milhares de pessoas a custo 0.

Campanha para 

presidente com o menor 

custo da história –

R$1.721.000,00.



40 Fabricantes

21 Fornecedores
+ 15 Mil funcionários

Potencial do setor

+ 200 – Empresas fabricantes de colchões (principal 

atividade). Caged

+ 22 Mil – Funcionários. Caged



Plataforma para projetos compartilhados.



1º Projeto



1º Projeto.

Cronograma da pesquisa:

➢ Inscrições no site até 30/11/18

➢ Envio da pesquisa para sugestões – 03/12/18

➢ Retorno das sugestões – 06/12/18

➢ Início da pesquisa via WhatsApp – 10/12/18

➢ Término da pesquisa – 10/01/19

➢ Envio dos dados da pesquisa – 30/01/19

➢ Compartilhar seu parecer sobre os dados da pesquisa – 08/02/19

➢ Inicio do 2º projeto – 18/02/19



Participe e Colabore


