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OITO EM CADA DEZ CONSUMIDORES CONCORDAM
QUE O CONSUMO COLABORATIVO TORNA A
VIDA MAIS FÁCIL E FUNCIONAL, MAS FALTA DE
CONFIANÇA NAS PESSOAS E PERIGO DE LIDAR
COM ESTRANHOS SÃO PRINCIPAIS OBSTÁCULOS

Há um movimento perceptível em todo o mundo hoje,

para melhor a vida de todos os envolvidos. Dividir, reciclar

e que alguns já encaram como a porta de entrada

ou reutilizar, portanto, passam a ser alternativas ao ato de

para uma nova filosofia de vida. Esse movimento se

simplesmente acumular e comprar cada vez mais.

presta a conectar pessoas, interesses, necessidades,
capacidades e oportunidades de negócio, tudo ao
mesmo tempo, de forma a propor, nos mais variados
contextos práticos e cotidianos, uma abordagem que
substitua a ideia de “posse” pela de “acesso”.

A inversão de valores nessa perspectiva traz um inegável
potencial transformador, sobretudo considerando a
tendência da sociedade atual para o consumismo. Os
defensores da economia compartilhada argumentam
que ela incentiva o combate ao desperdício, fortalece

Na chamada economia compartilhada, ou consumo

os laços sociais e o senso de comunidade, aumenta

colaborativo, ao invés de “ter”, o que importa é poder

a eficiência na utilização dos recursos naturais e, no

desfrutar dos benefícios de produtos e serviços pelo tempo

longo prazo, será capaz de fazer do mundo um lugar

que for necessário – se possível, impactando e mudando

menos desigual.

2

São metas ousadas, e só o tempo dirá se haverá

percepção sobre este conceito, o interesse das pessoas

condições para concretizar toda essa agenda positiva.

em compartilhar algo e as opiniões gerais a respeito

De qualquer forma, é uma realidade em expansão, e

desta prática, bem como sua influência na economia

seus efeitos, em maior ou menor grau, já são sentidos

financeira.

em inúmeros países – inclusive no Brasil.

Os resultados indicam que os brasileiros estão atentos

A pesquisa “Consumo Colaborativo”, feita pelo SPC

ao fenômeno, mas ainda aderem a ele de maneira

Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes

tímida, na maioria das vezes; talvez por que a economia

lojistas (CNDL), investiga o uso das principais

compartilhada traduza, essencialmente, um jeito novo

práticas de consumo colaborativo/compartilhado:

de encarar as coisas, e nem sempre as pessoas estão

o conhecimento e a utilização de produtos e serviços

abertas a mudanças tão significativas em seus hábitos

de forma compartilhada, os motivos para fazê-lo, a

de consumo.
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OPINIÕES A RESPEITO DO CONSUMO COLABORATIVO

SETE EM CADA DEZ PESSOAS OUVIDAS ACREDITAM
QUE POSSUIR MUITAS COISAS PODE MAIS
ATRAPALHAR DO QUE AJUDAR NO DIA A DIA
A inovação tecnológica sempre operou alterações no

em outro país, ao invés de recorrer a um hotel? Ou que

modo de vida das pessoas, e cada período histórico

fosse possível dividir um escritório (e custo do wifi)

precisa lidar com diferentes configurações culturais e

com vários outros profissionais, sem ter de alugar uma

sociais impostas pelos avanços técnicos. Nas últimas

sala convencional e, muitas vezes, cara demais para

duas décadas, por exemplo, as conexões em rede

uma só pessoa? Oferecer o uso do próprio carro em

revolucionaram a forma como nos comunicamos e nos

períodos ociosos para aqueles que precisam e podem

relacionamos.

pagar, encontrando, assim, uma nova fonte de renda?

Se até pouco tempo um consumidor questionava se

Na era da economia compartilhada, histórias como

teria coragem de meramente informar os dados de

essas estão se tornando verdadeiras, e a pesquisa

seu cartão de crédito na internet, hoje o comércio

mostra que os brasileiros veem a novidade como muito

eletrônico já movimenta grandes cifras, anualmente em

benvinda, de modo geral. Oito em cada dez pessoas

todo o mundo e, para muitos, compras virtuais já são

ouvidas concordam que o consumo colaborativo

tão comuns quanto uma visita rápida ao supermercado

torna a vida mais fácil e funcional (79,0%), enquanto

da esquina.

praticamente a mesma proporção considera uma

Quem poderia imaginar, há alguns anos, que um turista
estaria disposto a hospedar-se na casa de um estranho,

Concordam que o consumo
colaborativo torna a vida
mais fácil e funcional

79%

ótima opção para ter o orçamento em dia (78,7%,
aumentando para 83,3% entre as mulheres).

79%

Consideram uma
ótima opção para ter
o orçamento em dia
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O aspecto do apego às coisas e o consumismo também

de evitar o desperdício (aumentando para 57,8%

são levados em conta, pois, 71,1% acreditam que

na Classe A/B), 45,4% falam em diminuir o consumo

possuir muitas coisas pode mais atrapalhar do que

excessivo (aumentando para 49,9% entre as mulheres)

ajudar no dia a dia, enquanto 66,7% concordam que

e 28,1% acreditam que deste modo poderão ganhar

é

dinheiro. Vale destacar que somente 39,1% da amostra

tê-lo. Além disso, maioria dos entrevistados também

já calculou o tamanho da economia que pode ser feita

consegue enxergar-se no contexto da economia

.

que
nos próximos 2 anos.
Mas mesmo que as pessoas vejam com bons olhos a
fazer parte do processo, quais seriam, de fato, as
vantagens envolvidas? Nesse caso, o estudo indica
que as principais respostas passam pela dimensão

Assim, 47,0% mencionam a oportunidade de poupar/
economizar dinheiro (aumentando para 56,1% na

39%

JÁ CALCULOU O TAMANHO
DA ECONOMIA QUE PODE SER
FEITA POR MEIO DO CONSUMO
COLABORATIVO

Classe A/B), enquanto 45,9% citam a possibilidade
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A preocupação com o ser humano e os meios de
socialização, além da contribuição pessoal para
preservar o planeta, também transparecem nas
respostas: 37,6% garantem que a principal vantagem
poder ajudar outras
pessoas, ao passo em que 34,0% preferem falar
em
experiências. Outros dizem que se trata de contribuir
para a preservação do meio ambiente (30,7%),
destacando ainda a oportunidade de conhecer
pessoas, fazer novas redes de relacionamento (29,7%)
ou de melhorar a qualidade de vida (28,9%).
Por outro lado, certamente há obstáculos a ultrapassar;

71%

CONCORDAM QUE
“AS PESSOAS NO BRASIL NÃO
SÃO CONFIÁVEIS E POR ISSO
O CONSUMO COLABORATIVO
PODE TER PROBLEMAS”

e a maioria deles, de acordo com a pesquisa, está
relacionada ao que se considera ser uma das principais
principais barreiras/empecilhos
para este novo consumo, 47,1%dos entrevistados
também mencionam a
envolvidos quando não existe a intermediação de uma

medo de ser passado para trás (aumentando para

empresa ou um prestador tradicional de serviço: desde

55,4% na Classe A/B). De forma semelhante, são

decepcionar-se com a qualidade das acomodações em

citados o perigo de lidar diretamente com estranhos

um apartamento alugado numa viagem de férias até

(41,5%, aumentando para 47,7% entre as mulheres e
50,2% na Classe A/B), a

A esse respeito, sete em cada dez pessoas ouvidas

não cumprimento do acordo (36,9%, aumentando para

pensam que “

48,7% na Classe A/B), a falta de informação (34,9%) e
”

(71,5%).

o fato de
(25,8%).
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CONHECIMENTO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E
SERVIÇOS

MODALIDADES MAIS CONHECIDAS SÃO ALUGUEL
DE CASAS E APARTAMENTOS DIRETO COM O
PROPRIETÁRIO E CARONAS
reinventar não apenas o que consumimos, mas,
principalmente, ‘como’ consumimos. Embora esta
não será mais um modismo pautado na tecnologia ou

seja uma abordagem esclarecedora, existem vários

uma tendência passageira fadada a desaparecer nos
próximos anos, e sim algo bem maior: uma poderosa
força econômica e cultural já em curso, capaz de

adotado o seguinte conceito:

Algumas pessoas optam por emprestar ou alugar suas residências quando estão fora, alugar os seus
veículos, dar carona ou alugar seus objetos, quando estes estão sem uso. Por outro lado, outras pessoas
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A partir deste entendimento, procurou-se estabelecer

Em contrapartida, as formas menos conhecidas de

quais são as formas mais conhecidas/desconhecidas

consumo colaborativo dizem respeito ao aluguel de

e utilizadas/não utilizadas do consumo colaborativo,

itens da casa (52,1%), aluguel de eletrônicos que não

bem como aquelas que seriam mais – ou menos –

estão em uso (50,9%) e hospedagem de animais de

propensas ao uso num futuro próximo.

estimação em sua própria residência (50,9%).

Os resultados indicam que as modalidades mais

Complementando a análise, observa-se que os maiores

conhecidas são o aluguel de casas e apartamentos

percentuais de rejeição – ou seja, as práticas menos

direto com o proprietário para temporadas (76,3%), as

utilizadas e às quais os entrevistados menos estariam

caronas para locais como o trabalho, faculdade etc. ou

dispostos – dizem respeito à hospedagem de animais

em viagens (73,8%), alugar roupas (67,2%) e alugar e

de estimação em sua própria residência (41,1%), o

devolver bicicletas em pontos espalhados pela cidade

cohousing – pessoas alugam uma casa e dividem as

(62,9%).

despesas vivendo num estilo comunitário (36,9%) e o

Percebe-se ainda a coerência entre essa resposta e a

aluguel de itens da casa (36,5%).

aplicação prática no dia a dia das pessoas, uma vez que

Neste caso, é compreensível que haja muitas pessoas

essas mesmas modalidades também são, no geral, as

reticentes, não apenas pelo ineditismo desses serviços,

que mais já foram ou poderiam ser utilizadas: caronas

mas, principalmente, por que alguns deles envolvem

para locais como o trabalho, faculdade etc. ou em

uma boa dose de desprendimento e relativização da

viagens (82,3%), aluguel de casas e apartamentos

ideia de privacidade. Ceder a própria casa e conviver

direto com o proprietário para temporadas (81,1%)

com estranhos pode ser algo impensável, dependendo

e alugar e devolver bicicletas em pontos espalhados

do ponto de vista – ainda que por períodos curtos e

pela cidade (76,7%).

considerando a possiblidade de lucrar com isso.
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CONHECIMENTO DE FORMAS/MODALIDADES
DE CONSUMO COLABORATIVO
MODALIDADES DE
CONSUMO COLABORATIVO

UTILIZOU
NÃO UTILIZOU
OU PODERIA
E NÃO
UTILIZAR
UTILIZARIA

JÁ OUVIU
FALAR

NÃO OUVIU
FALAR

Aluguel de casas e apartamentos direto
com o proprietário para temporadas

76%

24%

81%

19%

Caronas para locais como o trabalho,
faculdade, etc. ou em viagens

74%

26%

82%

18%

Alugar roupas

67%

33%

72%

28%

Alugar e devolver bicicletas em pontos
espalhados pela cidade

63%

37%

77%

23%

Aluguel de quartos para outras pessoas direto
com o proprietário (viajantes, por exemplo)

60%

39%

68%

32%

pessoas alugam uma casa e dividem as despesas

59%

41%

63%

37%

necessários a um escritório (Coworking)

57%

43%

72%

28%

56%

44%

65%

35%

54%

46%

71%

29%

53%

47%

70%

29%

Alugar brinquedos

52%

48%

68%

32%

pessoa doa um pouco em prol de uma
causa/produto (Crowdfunding)

50%

50%

69%

31%

em sua própria residência

49%

51%

59%

41%

Alugar eletrônicos que não está usando

49%

51%

69%

31%

Alugar itens da casa

48%

52%

63%

36%

Alugar Ferramentas

Ao mesmo tempo, o estudo sugere que há

conhecidas e

mas que poderiam

ser: aluguel e devolução de bicicletas em pontos
espalhados pela cidade (36,4%),
acesso a produtos e serviços. Assim, por exemplo,

espaços e itens necessários de escritório – coworking

as seguintes modalidades se destacam como sendo

(35,9%) e

(33,5%).
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Tendo em vista a média de uso nos últimos 12 meses,

conta muito a troca de informações com pessoas que

considerando-se apenas aqueles entrevistados que

convivem com o entrevistado, como indica a pesquisa.

já utilizaram cada modalidade, percebe-se que as

Desse modo, as formas mais mencionadas para

formas de consumo compartilhado utilizadas com

conhecer as práticas de compartilhamento são os sites

maior frequência são as caronas (6,1 vezes), o aluguel

– principalmente no caso do financiamento coletivo

de bicicletas em pontos espalhados pela cidade (5,3

(43,5%), itens esportivos (42,8%), aluguel de brinquedos

vezes) e o aluguel de ferramentas (4,7 vezes).

(41,1%) e do aluguel de eletrônicos que não estão em

No que concerne à exposição dessas iniciativas, a própria

uso (40,5%). Já a recomendação de amigos/conhecidos

natureza inovadora do consumo colaborativo sugere que

é mais comum para caronas (46,6%), aluguel de

a internet é o lugar em que várias delas costumam ser

casas e apartamentos direto com o proprietário para

mais frequentemente divulgadas. Além disso, também

temporadas (44,3%) e aluguel de roupas (44,3%).

COMO CONHECEU ESSAS MODALIDADES
DE CONSUMO COLABORATIVO
ITENS

PRIMEIRA RESPOSTA
MAIS FREQUENTE

SEGUNDA RESPOSTA
MAIS FREQUENTE

Aluguel de casas e apartamentos direto com o proprietário
para temporadas

Recomendação de
amigos/conhecidos

44%

Sites da internet

38%

Aluguel de quartos para outras pessoas direto
com o proprietário

Sites da internet

40%

Recomendação de
amigos/conhecidos

36%

Hospedagem de animais de estimação em sua
própria residência

Sites da internet

37%

Recomendação de
amigos/conhecidos

33%

Caronas para locais como o trabalho, faculdade
ou em viagens

Recomendação de
amigos/conhecidos

47%

Sites da internet

24%

Aluguel de carro particular para terceiros

Sites da internet

40%

Recomendação de
amigos/conhecidos

34%

Alugar e devolver bicicletas em pontos espalhados
pela cidade

Sites da internet

34%

Recomendação de
amigos/conhecidos

31%

Alugar eletrônicos que não está usando

Sites da internet

40%

Recomendação de
amigos/conhecidos

31%

Alugar ferramentas

Sites da internet

39%

Recomendação de
amigos/conhecidos

34%

Alugar roupas

Recomendação de
amigos/conhecidos

44%

Sites da internet

36%

Alugar itens da casa

Sites da internet

40%

Recomendação de
amigos/conhecidos

29%

Alugar itens esportivos

Sites da internet

43%

Recomendação de
amigos/conhecidos

28%

Alugar brinquedos

Sites da internet

41%

Recomendação de
amigos/conhecidos

32%

Compartilhamento do espaço e os itens de escritório
(COWORKING)

Sites da internet

37%

Recomendação de
amigos/conhecidos

30%

Compartilhamento do local de moradia (COHOUSING)

Recomendação de
amigos/conhecidos

37%

Sites da internet

36%

Financiamentos coletivos (CROWDFUNDING)

Sites da internet

43%

Recomendação de
amigos/conhecidos

30%
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Ainda a esse respeito, outro dado comprova a

principalmente para aluguel de roupas (61,8%) e

importância da ‘confiança’ e engajamento como uma

aluguel de brinquedos (36,3%) – e pessoas não

espécie de capital intangível e capaz de fazer a diferença

conhecidas, mas que realizam esse tipo de prática –

em favor de qualquer iniciativa relacionada ao consumo

para itens como hospedagem de animais de estimação

colaborativo: A grande maioria das modalidades

em sua própria residência (31,2%) e aluguel de

investigadas é adquirida, sobretudo, por meio de

eletrônicos que não estão em uso (27,6%).

conhecidos e amigos, como ocorre especialmente
com as caronas para locais como o trabalho, faculdade
ou em viagens (69,3%), o aluguel de roupas (61,8%),
os financiamentos coletivos (crowdfunding, 56,2%),
o compartilhamento do local de moradia (cohousing,
55,4%), o aluguel de casas e apartamentos direto com
o proprietário para temporadas (53,7%), o aluguel de
itens esportivos (50,5%) e o aluguel de quartos para
outras pessoas direto com o proprietário (48,4%).
Ao lado disso, outro meio comum de aquisição
corresponde

às

lojas

físicas

especializadas

A GRANDE MAIORIA
DAS MODALIDADES
INVESTIGADAS É ADQUIRIDA,
SOBRETUDO, POR MEIO DE
CONHECIDOS E AMIGOS

–
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ONDE COMPROU O PRODUTO/SERVIÇO
ITENS

PRIMEIRA RESPOSTA
MAIS FREQUENTE

SEGUNDA RESPOSTA
MAIS FREQUENTE

Aluguel de casas e apartamentos direto com o
proprietário para temporadas

Conhecidos/amigos

54%

Pessoas não conhecidas,
mas que realizam este tipo
de prática

17%

Aluguel de quartos para outras pessoas direto
com o proprietário

Conhecidos/amigos

48%

Sites/aplicativos especializados
em hospedagem

21%

Hospedagem de animais de estimação em sua
própria residência

Conhecidos/amigos

41%

Pessoas não conhecidas,
mas que realizam este tipo
de prática

31%

Caronas para locais como o trabalho, faculdade
ou em viagens

Conhecidos/amigos

69%

Sites/aplicativos especializados
em transportes

Aluguel de carro particular para terceiros

Conhecidos/amigos

45%

Lojas físicas especializadas

28%

Alugar e devolver bicicletas em pontos
espalhados pela cidade

Conhecidos/amigos

27%

Lojas físicas especializadas

25%

Alugar eletrônicos que não está usando

Conhecidos/amigos

43%

Pessoas não conhecidas,
mas que realizam este tipo
de prática

28%

Alugar ferramentas

Conhecidos/amigos

40%

Lojas físicas especializadas

31%

Lojas físicas
especializadas

62%

Conhecidos/amigos

21%

Alugar itens da casa

Conhecidos/amigos

41%

Sites/aplicativos especializados
em hospedagem

29%

Alugar itens esportivos

Conhecidos/amigos

50%

Sites/aplicativos especializados
em compra e venda

25%

Alugar brinquedos

Conhecidos/amigos

38%

Lojas físicas especializadas

36%

Compartilhamento do espaço e os itens de
escritório (COWORKING)

Conhecidos/amigos

37%

Sites/aplicativos especializados
em hospedagem

19%

Compartilhamento do local de moradia
(COHOUSING)

Conhecidos/amigos

55%

Pessoas não conhecidas,
mas que realizam este tipo
de prática

14%

Financiamentos coletivos (CROWDFUNDING)

Conhecidos/amigos

56%

Em feiras/eventos com
essa finalidade

18%

Alugar roupas

7%
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COMPARTILHAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

CARONAS, ALUGUEL DE CASAS OU APARTAMENTOS
PARA TEMPORADAS DIRETAMENTE COM OS
PROPRIETÁRIOS E ALUGUEL DE ROUPAS SÃO ITENS
MAIS COMPARTILHADOS COM OUTRAS PESSOAS
Embora os resultados tenham mostrado que os

Por isso, o estudo procurou estabelecer quais são, de

brasileiros são, em geral, bastante receptivos à

fato, as modalidades de consumo colaborativo às quais

ideia de compartilhar produtos e serviços – seja em

os entrevistados já disponibilizaram para este tipo de

benefício próprio, para economizar, seja pensando

consumo. Nesse aspecto, os itens compartilhados ou

no bem estar da sociedade e do planeta – a teoria

disponibilizados para locação com maior frequência

pode revelar-se distinta da prática. Muitas pessoas

com outras pessoas são as caronas (52,0%), o aluguel

podem até estar dispostas a apoiar o conceito da

de casas e apartamentos diretamente com os

economia colaborativa e usufruir de seus serviços,

proprietários para temporadas (47,9%) e o aluguel de

mas uma parcela bem menor parece estar disposta a

roupas (41,8%). Em contrapartida, dentre os menos

compartilhar os próprios bens.

compartilhados estão o coworking (20,4%), o aluguel
de eletrônicos (20,2%), de itens da casa (17,7%) e a
hospedagem de animais de estimação (16,6%).
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ITENS JÁ COMPARTILHADOS COM OUTRAS PESSOAS
NUNCA
JÁ COMPARTILHEI/
COMPARTILHEI/
ALUGUEI
ALUGUEI

RESPOSTAS POR ITEM
Caronas para locais como o trabalho, faculdade, etc ou em viagens

52%

48%

Aluguel de casas e apartamentos direto com o proprietário
para temporadas

48%

52%

Alugar roupas

42%

58%

30%

70%

29%

70%

27%

73%

Alugar e devolver bicicletas em pontos espalhados pela cidade

26%

73%

de uma causa/produto (Crowdfunding)

26%

74%

25%

75%

Alugar Ferramentas

24%

76%

Alugar brinquedos

23%

77%

21%

79%

(Coworking)

20%

80%

Alugar eletrônicos que não está usando

20%

80%

Alugar itens da casa

18%

82%

17%

83%

Aluguel de quartos para outras pessoas direto com o proprietário
(viajantes, por exemplo)

Não há como saber exatamente por que certas
modalidades são mais populares, enquanto outras

produto ou serviço.

ainda geram receio por parte de muitas pessoas.
De qualquer modo, algumas delas, por natureza,

liberais. Outro exemplo é o aluguel de quarto, já que
é preciso ser locatário ou proprietário de um imóvel

avaliação da experiência vivida pelo usuário – o que,
por sua vez, é a base para construir as chamadas
“reputações”. Em um universo amplamente baseado
grande parte, sua aceitação como bons vendedores ou
prestadores de serviço.
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Observa-se ainda que a forma mais frequente de

o compartilhamento do local de moradia – cohousing

anuncio/divulgação dos itens que essas pessoas

(58,7%), e o aluguel de quartos para outras pessoas

compartilham acontece principalmente pelo círculo

direto com o proprietário (57,5%).

de relacionamentos com conhecidos e amigos, como
ocorre com as caronas para locais como o trabalho,
faculdade ou em viagens (76,4%), o aluguel de
casas e apartamentos direto com o proprietário
para temporadas (64,6%), o compartilhamento do
espaço e os itens de escritório – coworking (61,7%),

Em segundo lugar, foram citados os sites/aplicativos
especializados em compra e venda, especialmente
para o aluguel de brinquedos (28,5%), o aluguel de
eletrônicos que não estão em uso (27,3%), o aluguel
de itens da casa (25,0%), os financiamentos coletivos
– crowdfunding (23,9%) e o aluguel de roupas (23,4%).

ONDE ANUNCIOU
ITENS

PRIMEIRA RESPOSTA
MAIS FREQUENTE

SEGUNDA RESPOSTA
MAIS FREQUENTE

Aluguel de casas e apartamentos direto
com o proprietário para temporadas

Conhecidos/amigos

65%

Sites/aplicativos especializados
em compra e venda

22%

Aluguel de quartos para outras pessoas
direto com o proprietário

Conhecidos/amigos

57%

Sites/aplicativos especializados
em compra e venda

21%

Hospedagem de animais de estimação
em sua própria residência

Conhecidos/amigos

52%

Sites/aplicativos especializados
em compra e venda

18%

Caronas para locais como o trabalho,
faculdade ou em viagens

Conhecidos/amigos

76%

Sites/aplicativos especializados
em transportes

13%

Aluguel de carro particular para terceiros

Conhecidos/amigos

47%

Sites/aplicativos especializados
em compra e venda

21%

Alugar e devolver bicicletas em pontos
espalhados pela cidade

Conhecidos/amigos

46%

Em feiras/eventos com essa
finalidade

21%

Alugar eletrônicos que não está usando

Conhecidos/amigos

48%

Sites/aplicativos especializados
em compra e venda

27%

Alugar ferramentas

Conhecidos/amigos

51%

Sites/aplicativos especializados
em compra e venda

20%

Alugar roupas

Conhecidos/amigos

56%

Sites/aplicativos especializados
em compra e venda

23%

Alugar itens da casa

Conhecidos/amigos

51%

Sites/aplicativos especializados
em compra e venda

25%

Alugar itens esportivos

Conhecidos/amigos

47%

Sites/aplicativos especializados
em compra e venda

20%

Alugar brinquedos

Conhecidos/amigos

50%

Sites/aplicativos especializados
em compra e venda

28%

Compartilhamento do espaço e os itens de
escritório (coworking)

Conhecidos/amigos

62%

Sites/aplicativos especializados
em compra e venda

20%

Compartilhamento do local de moradia
(Cohousing)

Conhecidos/amigos

59%

Sites/aplicativos especializados
em compra e venda

18%

Habilidades e serviços (como idioma,
culinária, etc.)

Conhecidos/amigos

57%

Sites/aplicativos especializados
em compra e venda

17%

Financiamentos coletivos (Crowdfunding)

Conhecidos/amigos

55%

Sites/aplicativos especializados
em compra e venda

24%
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Considerando os produtos e serviços que os

assumem a posição de não disponibilizar/alugar para

entrevistados tem interesse de

terceiros correspondem ao

,

nas primeiras colocações aparecem: alugar e devolver

de moradia – cohousing (71,1%), a hospedagem para

bicicletas em pontos espalhados pela cidade (47,8%),

(70,5%), aluguel de quartos

o

para as pessoas (69,5%), aluguel de carros para

idioma, culinária etc. (44,8%) e o aluguel de casas

terceiros (66,8%) e aluguel de itens da casa (66,3%).

e apartamentos direto com o proprietário para

Novamente, os fatores relacionados à privacidade e à

temporadas (42,0%).

segurança parecem ser impedidores para que algumas

Por outro lado, os itens que apresentam resistência

mais adeptos.

PRODUTOS/SERVIÇOS QUE TEM INTERESSE
EM ALUGAR/COMPARTILHAR
RESPOSTAS POR ITEM ALUGADO/COMPARTILHADO

PODERIA
COMPARTILHAR/
ALUGAR

NÃO
COMPARTILHARIA/
ALUGARIA

Alugar e devolver bicicletas em pontos espalhados pela cidade

48%

52%

(como idioma, culinária, etc.)

49%

55%

Aluguel de casas e apartamentos direto com o proprietário
para temporadas

42%

58%

40%

60%

Alugar eletrônicos que não está usando

40%

60%

Alugar Ferramentas

38%

65%

Alugar Roupas

37%

63%

Caronas para locais como o trabalho, faculdade, etc. ou em viagens

37%

63%

escritório (Coworking)

37%

63%

Alugar brinquedos

37%

63%

35%

65%

34%

66%

33%

67%

30%

69%

29%

70%

29%

71%

Alugar itens da casa

Aluguel de quartos para outras pessoas direto com o proprietário
(viajantes, por exemplo)
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A pesquisa também procurou ouvir aqueles consumidores
que nunca compartilharam/alugaram determinado item
e não tem interesse em fazê-lo, para detalhar as razões
práticas da falta de interesse no compartilhamento.
As respostas mais comuns são o medo/receio de lidar
com estranhos – principalmente no caso do aluguel de
quartos para outras pessoas direto com o proprietário
(47,5%), compartilhamento do local de moradia –
cohousing (40,9%), caronas para locais como o trabalho,
faculdade ou em viagens (38,1%), financiamentos
coletivos – crowdfunding (28,2%) e o compartilhamento

do espaço e os itens de escritório – coworking (27,7%).
Vale destacar ainda o medo de que as pessoas
estraguem/sujem – no caso do aluguel de itens da
casa (35,8%), aluguel do carro para terceiros (33,6%) e
aluguel de eletrônicos que não estão em uso (32,2%);
não gostar da sensação de ter algo seu com outras
pessoas (27,2% para o aluguel de itens esportivos) e
o medo de que as pessoas não devolvam (23,2% para
o aluguel de bicicletas em pontos espalhados pela
cidade).

POR QUE NÃO COMPARTILHARIA
ITENS

PRIMEIRA RESPOSTA
MAIS FREQUENTE

SEGUNDA RESPOSTA
MAIS FREQUENTE

Aluguel de casas e apartamentos direto
com o proprietário para temporadas

Tenho medo que as pessoas
estraguem/sujem

27%

Tenho medo/receio de lidar
com estranhos

24%

Aluguel de quartos para outras pessoas
direto com o proprietário

Tenho medo/receio de lidar
com estranhos

47%

Tenho medo que as pessoas
não paguem

21%

Hospedagem de animais de estimação
em sua própria residência

Não acho que o dinheiro
recebido valha a pena

27%

Tenho medo/receio de lidar
com estranhos

24%

Caronas para locais como o trabalho,
faculdade ou em viagens

Tenho medo/receio de lidar
com estranhos

38%

Não gosto da sensação de ter
algo meu com outras pessoas

21%

Aluguel de carro particular para terceiros

Tenho medo que as pessoas
estraguem/sujem

34%

Não gosto da sensação de ter
algo meu com outras pessoas

29%

Alugar e devolver bicicletas em pontos
espalhados pela cidade

Tenho medo que as pessoas
não devolvam

23%

Não gosto da sensação de ter
algo meu com outras pessoas

20%

Alugar eletrônicos que não está usando

Tenho medo que as pessoas
estraguem/sujem

32%

Tenho medo que as pessoas
não devolvam

24%

Alugar Ferramentas

Tenho medo que as pessoas
não devolvam

32%

Tenho medo que as pessoas
estraguem/sujem

28%

Alugar Roupas

Tenho medo que as pessoas
estraguem/sujem

30%

Não gosto da sensação de ter
algo meu com outras pessoas

29%

Alugar itens da casa

Tenho medo que as pessoas
estraguem/sujem

36%

Tenho medo que as pessoas
não devolvam

29%

Alugar itens esportivos

Não gosto da sensação de ter
algo meu com outras pessoas

27%

Tenho medo que as pessoas
estraguem/sujem

25%

Alugar brinquedos

Tenho medo que as pessoas
estraguem/sujem

28%

Não acho que o dinheiro
recebido valha a pena

24%

Compartilhamento do espaço
e os itens de escritório (COWORKING)

Tenho medo/receio de lidar
com estranhos

28%

Tenho medo que as pessoas
estraguem/sujem

21%

Compartilhamento do local
de moradia (COHOUSING)

Tenho medo/receio de lidar
com estranhos

41%

Tenho medo que as pessoas
estraguem/sujem

25%

Habilidades e serviços
(como idioma, culinária, etc.)

Tenho medo/receio de lidar
com estranhos

23%

Não acho que o dinheiro
recebido valha a pena

22%

Financiamentos coletivos
(CROWDFUNDING)

Tenho medo/receio de lidar
com estranhos

28%

Tenho medo que as pessoas
não paguem

22%
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COMPRA E VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS

LIVROS, EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E ITENS
ESPORTIVOS SÃO OS QUE MAIS VALEM À PENA
ALUGAR AO INVÉS DE COMPRAR UM EXEMPLAR NOVO
Vale destacar que há certo grau de sobreposição
quando se observam os itens mais vendidos pelos
meses, com tabelas que apresentam um panorama

entrevistados no mesmo período: roupas e acessórios

detalhadado dos hábitos de consumo recentes dos

(24,1%), celulares/smartphones (21,8%), eletrônicos
(19,7%),

pessoas para comprar e, ao mesmo tempo, desfazer-se

móveis

(16,0%)

e

(15,8%). Ao mesmo tempo, os itens menos vendidos
correspondem às ferramentas (10,9%), instrumentos

de coisas dentro de casa. Os itens mais comprados, por

musicais (10,3%),

exemplo, foram roupas e acessórios (73,9%), itens de

itens de jardinagem (8,6%) e milhas aéreas (8,5%).

(9,1%),

casa/cozinha (59,4%), celulares/smartphones (53,8%),
(48,4%) e eletrônicos (46,8%).

18

PRODUTOS COMPRADOS
NOS ÚLTIMOS 12 MESES

PRODUTOS VENDIDOS
NOS ÚLTIMOS 12 MESES

RESPOSTAS

SIM

RESPOSTAS

SIM

Roupas e acessórios

74%

Roupas e acessórios

24%

Itens de casa/cozinha

59%

Celulares/smartphones

22%

Celulares/smartphones

54%

Eletrônicos

20%

48%

Móveis

16%

Eletrônicos

47%

16%

Livros

46%

Livros

14%

Móveis

36%

Itens de casa/cozinha

14%

Ferramentas

34%

Itens de jardinagem

21%

Ferramentas

11%

17%

Instrumentos musicais

10%

11%

16%

9%

Milhas aéreas

12%

Itens de jardinagem

9%

Instrumentos musicais

12%

Milhas aéreas

8%

A forma mais comum de compra e venda destes
produtos e serviços, por sua vez, corresponde aos
eletrônicos (56,5%), instrumentos musicais (56,2%),
celulares/smartphones (55,1%), equipamentos de
(47,8%) e milhas aéreas (47,6%). Em segundo
lugar está a compra e venda diretamente com amigos e
conhecidos – a exemplo dos

(43,3%),

instrumentos musicais (39,1%),equipamentos de
(38,3%), ferramentas (36,6%) e móveis

A FORMA MAIS COMUM
DE COMPRA E VENDA DE
PRODUTOS E SERVIÇOS,
CORRESPONDE AOS SITES E
APLICATIVOS ESPECIALIZADOS

(36,1%).
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ONDE COMPROU/VENDEU
O PRODUTO/SERVIÇO
PRIMEIRA RESPOSTA
MAIS FREQUENTE

ITENS

SEGUNDA RESPOSTA
MAIS FREQUENTE

Eletrônicos

Sites/aplicativos
especializados

56%

Por meio de
conhecidos/amigos

32%

Eletrodomésticos

Sites/aplicativos
especializados

49%

Por meio de
conhecidos/amigos

28%

Roupas e acessórios

Sites/aplicativos
especializados

37%

Por meio de
conhecidos/amigos

33%

Instrumentos musicais

Sites/aplicativos
especializados

56%

Por meio de
conhecidos/amigos

39%

Ferramentas

Sites/aplicativos
especializados

44%

Por meio de
conhecidos/amigos

37%

Móveis

Sites/aplicativos
especializados

46%

Por meio de
conhecidos/amigos

36%

Itens de casa/cozinha

Sites/aplicativos
especializados

37%

Outros

32%

Itens esportivos

Sites/aplicativos
especializados

46%

Por meio de
conhecidos/amigos

43%

Milhas aéreas

Sites/aplicativos
especializados

48%

Por meio de
conhecidos/amigos

30%

Equipamentos de ginástica

Sites/aplicativos
especializados

48%

Por meio de
conhecidos/amigos

38%

Itens de jardinagem

Por meio de
conhecidos/amigos

35%

Sites/aplicativos
especializados

35%

Livros

Sites/aplicativos
especializados

43%

Por meio de
conhecidos/amigos

31%

Celulares/smartphones

Sites/aplicativos
especializados

55%

Por meio de
conhecidos/amigos

27%

Finalmente, tendo em vista os produtos que os

ocasião especial ou mesmo um carro para uma viagem

entrevistados acreditam valer mais à pena alugar, ao

de fim de semana. Mas a pergunta que a economia

invés de comprar um novo, os mais mencionados são

compartilhada parece fazer, independente do serviço

livros (56,4%), equipamentos de ginástica (53,1%),

prestado, é esta: precisamos mesmo comprar tudo

itens esportivos (53,0%), itens de jardinagem (50,7%)

aquilo de que necessitamos, ou há outras formas

e instrumentos musicais (49,9%). Em contrapartida,

de chegar ao mesmo resultado? E ainda: por que

itens

de

casa/cozinha

(81,5%),

acumular, em casa, centenas de itens diversos que

eletrodomésticos (82,3%) e celulares/smartphones

provavelmente serão usados poucas vezes ou ficarão

(85,2%) a preferência é por adquirir produtos novos.

esquecidos em gavetas, garagens e porões, quando

no

caso

de

Naturalmente, não há nada de errado em desejar um
smartphone mais moderno, um vestido novo para uma

existem alternativas que poderiam nos tornar menos
consumistas?
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caminho a percorrer, até que mais pessoas se sintam à
vontade para experimentar serviços como o cohousing
ou o coworking, por exemplo, o fato é que a tecnologia
tem um papel importante a desempenhar nesta nova
economia, o de viabilizar: conectar desconhecidos e
entre si, passando, assim, a conhecer melhor as
necessidades uns dos outros, habilitando-os a resolver
seus problemas e propor soluções de forma mais

EMBORA O CONSUMO
COLABORATIVO AINDA TENHA
UM LONGO CAMINHO A
PERCORRER, O FATO É QUE A
TECNOLOGIA TEM UM PAPEL
IMPORTANTE A DESEMPENHAR
NESTA NOVA ECONOMIA, DE
CONECTAR DESCONHECIDOS
E FAZER COM QUE ELES
ESTABELEÇAM RELAÇÕES DE
CONFIANÇA ENTRE SI
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METODOLOGIA
TAMANHO AMOSTRAL

DATA DE COLETA

DA PESQUISA

DOS DADOS

Pesquisa realizada

607 casos resultando em uma

05 a 17 de maio

capitais brasileiras,

via internet e

margem de erro no geral de

de 2017.

homens e mulheres,

pós-ponderada por

4,0 p.p para um intervalo

com idade igual ou

sexo, idade, estado,

de confiança a 95%.

maior a 18 anos,

renda e escolaridade.

PÚBLICO-ALVO

MÉTODO DE COLETA

Consumidores das 27

de todas as classes
econômicas (excluindo
analfabetos).
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