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88% acham possível fazer economia
financeira com o consumo colaborativo

Disruptiva, inovadora, facilitadora... Cercada de

de brinquedos que nunca mais verão a luz do dia: por

adjetivos como esses, a economia compartilhada tem

que não me desfazer deles, vendendo a preços que

chamado a atenção ao propor modelos de negócio

compensem para as duas partes?

nos quais nem sempre a dimensão monetária é a
mais importante, ao menos à primeira vista. Também
chamada de economia colaborativa, ela costuma
substituir a palavra “possuir” – ainda de tão grande
valor à sociedade de consumo contemporânea – pelo
termo “usufruir”. Assim, ao invés de simplesmente
adquirir, a pessoa escolhe desfrutar de um produto ou
serviço de forma compartilhada.

É claro que a revenda, a troca e o aluguel são
instrumentos comuns há séculos na história da
humanidade, mas a diferença é a escala em que isso
se torna possível na era da comunicação em rede e
dos aplicativos. Com as novas tecnologias, as barreiras
físicas que separavam os consumidores se desfazem;
a oferta e a demanda por determinado produto ou
serviço passam a se conectar rápida e diretamente, no

É uma mudança e tanto no paradigma do consumo.

momento em que acharem mais conveniente, e muitas

Será que eu preciso mesmo de um carro na garagem

vezes sem a presença obrigatória de um intermediário.

e de todos os custos associados a esse bem, ou meu
objetivo real é apenas me deslocar rapidamente pela
cidade em dias específicos, a um preço acessível?
Devo comprar um conjunto completo de ferramentas
que ocuparão espaço em casa e serão utilizadas uma
ou duas vezes durante a vida, ou posso alugá-las de
outra pessoa, conforme a ocasião surgir? Meus filhos
cresceram e o armário do quarto continua abarrotado

Esse é um ponto importante, já que um outro tipo
de capital passa a ser determinante nessas relações
de consumo: a confiança; o sucesso da economia
compartilhada é baseado, em grande medida, na
reputação construída e mantida por fornecedores,
proprietários e consumidores, e essa questão ainda
não está completamente resolvida.
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A esse respeito, pesquisa feita pelo SPC Brasil e

utilização de produtos/serviços e motivos para serem

pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas

ou não compartilhados.

(CNDL) indica que os principais obstáculos para
o consumo compartilhado são a falta de confiança
nas pessoas, o perigo de lidar diretamente com
estranhos e a falta de garantias em caso de não
cumprimento do acordo. Contudo, os benefícios
potenciais

são

inegáveis:

oito

em

cada

dez

entrevistados também acreditam que o consumo
colaborativo é uma ótima opção para manter
o orçamento em dia e que ele torna a vida mais
fácil e funcional.

Como definição do que vem a ser, de fato, a economia
compartilhada, a pesquisa adota uma abordagem
ampla e que engloba dimensões relacionadas ao
consumo por meio de trocas, aluguel, empréstimo ou
venda de bens e serviços, a saber: Algumas pessoas
tem o costume de dividir 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 estão dispostas a utilizar
esses serviços/produtos quando precisam, ao invés

O objetivo do estudo é investigar o uso de práticas da

de os comprar e manter em sua posse. Isto pode ser

economia colaborativa/compartilhada pelo brasileiro,

feito entre conhecidos, por meio de sites e aplicativos

a partir do interesse sobre o compartilhamento e as

específicos e envolvem pagamento por seu uso. Esse

opiniões gerais a respeito dessa prática, bem como sua

tipo de prática é chamada de consumo colaborativo

influência na economia financeira, o conhecimento, a

ou compartilhado.

3

Utilização das
modalidades
da economia
compartilhada
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88% consideram que a economia de dinheiro
pelo compartilhamento de produtos
é significativa

Aluguel de casas e apartamentos para temporadas

sempre ser levado a comprar algo de que precisa. Por

ou viagens de fim de semana em qualquer lugar do

outro lado, mesmo vislumbrando fazer parte dessa

mundo, espaços de Coworking para quem não tem ou

nova realidade, muitos sentem receio pelo fato de

não precisa ter um escritório de trabalho em tempo

o consumo compartilhado exigir a contrapartida da

integral, caronas compartilhadas para ir ao trabalho

“confiança”.

ou à faculdade... Mesmo quem ainda não utilizou
serviços como esses, muito provavelmente já ouviu
falar: 87,3% acreditam que, em alguma medida, a
economia compartilhada vem ganhando espaço na
vida das pessoas. Somente 6,9% não acreditam nisso,
especialmente os mais velhos (14,0%).

Assim, por exemplo, praticamente nove entre
dez pessoas ouvidas concordam que o consumo
colaborativo é uma ótima opção para manter o
orçamento em dia (86,7%, aumentando para 88,3%
na Classe C/D/E), enquanto 80,9% pensam que torna
a vida mais fácil e funcional (aumentando para 82,7%

A grande maioria dos entrevistados enxerga a economia

na Classe C/D/E). Além desses, 70,6% concordam que

compartilhada como um meio capaz de ajudar a lidar

possuir muitas coisas pode mais atrapalhar do que

melhor com as próprias finanças, além de gostar da

ajudar no dia a dia e 69,6% acham que mais importante

ideia de poder “desfrutar” das coisas, ao invés de quase

do que ter um produto é poder utilizá-lo.
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Ainda com respeito às opiniões mais comuns sobre o

A pesquisa sugere ainda que as possibilidades da

tema, 68,3% da amostra imaginam-se participando

economia compartilhada já fazem parte do imaginário

do consumo colaborativo nos próximos dois anos.

de muitos brasileiros, uma vez que 67,8% já pensaram

Por outro lado, existe uma barreira que prejudica o

no tamanho da economia que pode ser feita com o

crescimento desta nova forma de consumir, uma vez

compartilhamento de produtos – ou seja, residências,

que 66,0% concordam que os brasileiros não são

transporte, aluguel de objetos (aumentando para

confiáveis e que consumo colaborativo pode ter

71,1% na Classe C/D/E). Porém, 32,2% não pensaram

problemas (aumentando para 71,1% entre os homens)

a respeito.

– embora 34,0% discordem disso.

Ao mesmo tempo, 87,8% consideram que a economia

ser grande (40,5%), e outros 47,3%, média. Apenas

de dinheiro pelo compartilhamento de produtos é

9,2% julgam que seja pequena ou insignificante

significativa. No caso desses consumidores, quatro

(aumentando para 12,6% entre os homens e 19,3%

em cada dez pensam que a economia obtida pode

entre os mais velhos).
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Modalidades mais conhecidas e utilizadas são
caronas, aluguel de casas para temporadas
curtas e aluguel e de roupas

Entre as modalidades da economia colaborativa ou

faculdade ou viagem (86,3%), o aluguel de bicicletas

compartilhada investigadas na pesquisa, as mais

(77,8%), o aluguel e/ou compartilhamento de roupas

conhecidas, independentemente de já terem sido

– ternos, vestidos, calças, bolsas, etc (76,1%) e o

utilizadas ou não, são o aluguel de casas, apartamentos

compartilhamento do local de moradia,– República,

ou quartos direto com o proprietário para temporadas

Cohousing ou Coliving (73,1%).

curtas (87,5%), as caronas para locais como o trabalho,
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Conhecimento das modalidades de
consumo colaborativo/compartilhado
RESPOSTAS – RU POR ITEM

CONHECE

NÃO CONHECE

Aluguel de casas, apartamentos ou quartos direto com o proprietário
para temporadas curtas

87%

12%

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

86%

14%

Aluguel de bicicletas

78%

22%

Aluguel e/ou compartilhamento de roupas (ternos, vestidos, calças, bolsas, etc.)

76%

24%

Compartilhamento do local de moradia, pessoas alugam uma casa ou
apartamento e dividem as despesas vivendo num estilo comunitário
(República, Cohousing ou Coliving)

73%

27%

Hospedagem de animais de estimação na casa de terceiros

72%

28%

Compartilhamento do espaço de trabalho e itens necessários a um escritório
com outras pessoas (Coworking)

72%

28%

Financiamentos coletivos, onde cada pessoa doa um pouco de dinheiro
em prol de uma causa/produto (por exemplo um negócio, um livro, etc.
pelos sites Vaquinha, Catarse, Kickante etc)

71%

29%

Aluguel/troca de brinquedos

67%

33%

Aluguel de itens da casa, eletrônicos e ferramentas

66%

34%

Aluguel de itens esportivos (barracas de camping, luvas, capacetes, etc.)

65%

35%

Por sua vez, as modalidades mais conhecidas e já

não utilizadas, e que não seriam praticadas, são o

utilizadas são as caronas para locais como o trabalho,

compartilhamento do local de moradia (19,9%) e

faculdade ou viagens (40,8%), o aluguel de casas direto

hospedagem do animal de estimação na casa de

com o proprietário para temporadas curtas (38,5%) e

terceiros (17,6%).

o aluguel e/ou compartilhamento de roupas - ternos,
vestidos, calças, bolsas etc (33,1%).

Há ainda uma série de modelos de negócio
desconhecidos pelos consumidores, mas que não

Entre os modelos conhecidos pelos consumidores

encontram rejeição, ou seja, poderiam ser utilizados.

ouvidos na pesquisa, que nunca foram utilizados mas

Dentre esses, destacam-se o aluguel de itens esportivos

que poderiam ser, destacam-se o aluguel de bicicletas

(22,3%) e o aluguel/troca de brinquedos (21,8%).

(47,8%), o compartilhamento do espaço de trabalho e
itens necessários a um escritório com outras pessoas
– Coworking (47,1%) e a hospedagem de animais de
estimação na casa de terceiros (44,8%). Já as mais
comuns, tendo em vista as modalidades conhecidas,

Finalmente,

considerando

as

modalidades

não

conhecidas e que não seriam utilizadas, as mais
mencionadas são o aluguel de itens da casa (15,2%) e
compartilhamento do local de moradia (13,6%).
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conhecimento e utilização das modalidades
de consumo colaborativo/compartilhado
Sim e já
utilizei

Sim, nunca
utilizei, mas
poderia
utilizar

Sim, mas
nunca
utilizei e não
utilizaria

Não, mas
poderia
utilizar

Não e não
utilizaria

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

41%

37%

8,8%

8%

6%

Aluguel de casas, apartamentos ou
quartos direto com o proprietário para
temporadas curtas

38%

41%

8%

7%

5%

Aluguel e/ou compartilhamento
de roupas (ternos, vestidos, calças,
bolsas, etc.)

33%

28%

15%

11%

13%

Aluguel de bicicletas

21%

48%

9%

14%

9%

Financiamentos coletivos, onde cada
pessoa doa um pouco de dinheiro
em prol de uma causa/produto (por
exemplo um negócio, um livro, etc pelos
sites Vaquinha, Catarse, Kickante, etc.)

16%

41%

14%

16%

13%

Compartilhamento do espaço de
trabalho e itens necessários a um
escritório com outras pessoas
(Coworking)

15%

47%

9%

19%

9%

Aluguel/troca de brinquedos

15%

42%

10%

22%

11%

Compartilhamento do local de
moradia, pessoas alugam uma casa ou
apartamento e dividem as despesas
vivendo num estilo comunitário
(República, Cohousing ou Coliving)

15%

38%

20%

13%

14%

Aluguel de itens esportivos (barracas de
camping, luvas, capacetes, etc.)

14%

39%

11%

22%

13%

Aluguel de itens da casa, eletrônicos
e ferramentas (aspirador de pó, itens
de cozinha, furadeira, computador,
impressora, etc.)

11%

39%

16%

19%

15%

Hospedagem de animais de estimação
na casa de terceiros

10%

45%

18%

14%

13%

RESPOSTAS – RU (por item)

Naturalmente, a origem de todas essas novas

(43,3%), o aluguel de itens esportivos (42,9%) e o

formas de consumo de produtos e serviços está

compartilhamento do espaço de trabalho (42,7%).

fortemente associada à popularização da internet e

O mesmo raciocínio vale para as redes sociais,

dos smartphones – ferramentas que tornam possível o

ambiente mais mencionado para estabelecer contato

amplo contato entre a demanda e a oferta. Assim, não

pela primeira vez com o compartilhamento do local

chega a surpreender que a maioria das modalidades

de moradia (30,8%), o aluguel/troca de brinquedo

de consumo compartilhado tenha sido conhecida pela

(30,6%), e a hospedagem de animais de estimação

internet – sobretudo os financiamentos coletivos

(29,5%).

9

COMO conheceu as modalidades de
consumo colaborativo/COMPARTILHADO
INTERNET

RECOMENDAÇÃO DE
AMIGOS/
CONHECIDOS

VI/OUVI
NA TV/RÁDIO/
JORNAL

CARTAZES/
FAIXAS EM
LOCAIS
PÚBLICOS

REDES SOCIAIS
(FACEBOOK/
INSTAGRAM)

OUTRO

Financiamentos coletivos,
onde cada pessoa doa um
pouco de dinheiro em prol
de uma causa/produto
(por exemplo um negócio,
um livro, etc pelos sites
Vaquinha, Catarse, Kickante,
etc.)

43%

26%

16%

7%

29%

6%

Aluguel de itens esportivos
(barracas de camping, luvas,
capacetes, etc.)

43%

24%

15%

9%

28%

4%

Compartilhamento do
espaço de trabalho e itens
necessários a um escritório
com outras pessoas
(Coworking)

43%

26%

19%

9%

25%

3%

Aluguel de itens da casa,
eletrônicos e ferramentas
(aspirador de pó, itens
de cozinha, furadeira,
computador, impressora etc.)

39%

25%

14%

10%

24%

2%

Compartilhamento do local
de moradia, pessoas alugam
uma casa ou apartamento e
dividem as despesas vivendo
num estilo comunitário
(República, Cohousing ou
Coliving)

39%

33%

16%

9%

30,8%

2%

Aluguel de casas,
apartamentos ou quartos
direto com o proprietário
para temporadas curtas

39%

36%

17%

10%

28%

1%

Aluguel/troca de brinquedos

39%

25%

13%

9%

31%

4%

Aluguel de bicicletas

36%

24%

25%

17%

25%

1%

Hospedagem de animais
de estimação na casa de
terceiros

35%

27%

18%

9%

29%

5%

Aluguel e/ou
compartilhamento de roupas
(ternos, vestidos, calças,
bolsas, etc.)

33%

33%

16%

17%

26%

1%

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

27%

47%

17%

5%

27%

1%

RESPOSTAS – RU (por item)
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Ao lado disso, reforçando o papel desempenhado pela

Passada a etapa de saber que existe certa modalidade

confiança que costuma se estabelecer nessas relações

de consumo compartilhado, como acontece a

de consumo, a recomendação de amigos/conhecidos

contratação, de fato? A esse respeito, a pesquisa mostra

se estabelece como principal meio para utilização

que há diversas formas, desde o contato direto com a

e compartilhamento de diversas modalidades do

pessoa ou empresa que oferece o produto ou serviço

consumo colaborativo, sendo mais frequente nas

até a utilização de aplicativos, sites especializados,

caronas (47,3%), aluguel de casas para temporadas

classificados

curtas (36,0%) e aluguel ou compartilhamento de

indicação de amigos etc.

tradicionais

em

jornais

impressos,

roupas (33,4%).

a recomendação
de amigos/conhecidos
se estabelece como
principal meio
para utilização e
compartilhamento
de diversas
modalidades
do consumo
colaborativo

55,4% dos entrevistados, por exemplo, que alugaram

84,7% dos entrevistados que já utilizaram caronas

casas, apartamentos ou quartos direto com o

encontraram esta modalidade com conhecidos e

proprietário para passar temporadas curtas o fizeram

amigos, 21,5% em sites e aplicativos especializados em

por meio de conhecidos e amigos, enquanto 47,4%

compartilhamento de transporte (principalmente os

utilizaram sites e aplicativos especializados e 19,2%

mais jovens) e 17,6% nas redes sociais. Para o aluguel

por meio de classificados em jornais. Já no caso da

de bicicletas o meio mais comum de contratação são

hospedagem para animais de estimação na casa de

as os aplicativos específicos para aluguéis (40,7%),

terceiros, o serviço foi encontrado junto a conhecidos

enquanto 30,7% se valeram de conhecidos e amigos e

e amigos (68,2%), em hotéis para animais de

27,1% o fizeram em lojas físicas especializadas.

estimação e pet-shops (28,7%) e através de anúncios
em classificados de jornais (23,8%).
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Quando o objetivo dos consumidores é alugar ou

e ferramentas, o aluguel é feito preferencialmente em

compartilhar roupas, seis em cada dez recorrem às

lojas físicas especializadas (43,8%), mas também são

lojas físicas especializadas (63,3%, aumentando para

mencionados os conhecidos e amigos (41,3%) e os

83,6% na Classe A/B), 28,2% aos conhecidos e amigos

sites ou aplicativos especializados (32,8%). Quanto

(aumentando para 33,1% na Classe C/D/E) e 19,7% às

aos itens esportivos, 48,3% costumam alugá-los em

redes sociais – principalmente os mais jovens (30,0%).

lojas físicas especializadas, 45,7% junto a conhecidos

Considerando, por sua vez, os itens da casa, eletrônicos

e amigos e 33,5% em redes sociais.

56,2% dos entrevistados que costumam alugar ou

meio de conhecidos ou amigos (58,8%), além das redes

trocar brinquedos o fazem junto a conhecidos e amigos

sociais (30,1%) e dos anúncios na internet (20,0%).

(aumentando para 62,6% na Classe C/D/E), ao passo

E finalmente, no caso do local em que compartilha a

em que 37,3% preferem as feiras e eventos com essa

moradia com outras pessoas – República/Cohousing,

finalidade (aumentando para 51,1% entre os homens)

o encontro se deu através de conhecidos ou amigos

e 29,0% recorrem às redes sociais.

(60,9%), dos sites ou aplicativos especializados (30,2%)

Os espaços de Coworking são mais encontrados por

e dos classificados de jornais (23,0%).
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89% dos que conhecem e utilizaram alguma
modalidade de consumo colaborativo
sentem-se satisfeitos ou muito satisfeitos
com as experiências

A economia compartilhada nasce da necessidade de

Nesse aspecto, a pesquisa revela que sob os aspectos

tornar acessíveis serviços ou produtos aos consumidores

da economia de dinheiro, maior comodidade e

que precisam usufruir de seus benefícios sem,

facilitar a vida das pessoas, as modalidades com

necessariamente, se tornarem “proprietários”. Assim,

melhor avaliação, numa escala de um a dez, são as

em muitos casos, o objetivo é dar utilidade às coisas

caronas (nota média de 7,85), o aluguel de casas para

e, assim, aproximar pessoas que têm algo a oferecer

curtas temporadas (nota média de 7,84) e o aluguel

e outras que precisam por um período de tempo

de bicicletas (nota média de 7,66). Por outro lado, as

determinado. As duas partes saem ganhando, sendo

piores avaliações vão para, o compartilhamento do

que o mais importante é tornar o dia a dia mais fácil,

local de moradia (nota média de 6,74) e o aluguel de

confortável, sem acúmulos e gastos desnecessários e,

itens da casa, eletrônicos e ferramentas (nota média

se possível, o consumo a custos mais baixos.

de 6,55).
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Avaliação das modalidades de consumo
colaborativo considerando economia de dinheiro,
comodidade e facilidades na vida das pessoas
Caronas para locais como o trabalho,
faculdade, etc, ou em viagens

8

Aluguel de casas, apartamentos ou quartos direto
com o proprietário para temporadas curtas

8

Aluguel de bicicletas

8

Compartilhamento do espaço de trabalho e itens necessários
a um escritório com outras pessoas (Coworking)

7

Aluguel/troca de brinquedos

7

Aluguel e/ou compartilhamento de roupas
(ternos, vestidos, calças, bolsas, etc.)

7

Financiamentos coletivos, onde cada pessoa doa um pouco
de dinheiro em prol de uma causa/produto (por exemplo um
negócio, um livro, etc pelos sites Vaquinha, Catarse, Kickante etc)

7

Aluguel de itens esportivos
(barracas de camping, luvas, capacetes, etc.)

7

Hospedagem de animais de estimação na casa de terceiros

7

Compartilhamento do local de moradia, pessoas alugam uma
casa ou apartamento e dividem as despesas vivendo num estilo
comunitário (República, Cohousing ou Coliving)

7

Aluguel de itens da casa, eletrônicos e ferramentas (aspirador de
pó, itens de cozinha, furadeira, computador, impressora, etc.)

6
Nota de avaliação 1 a 10.

Vale destacar que três em cada dez entrevistados

trabalho com terceiros – coworking (59,0%), o aluguel

deram nota dez para as caronas para locais como o

de itens da casa, eletrônicos e ferramentas (56,3%) e o

trabalho, faculdade, etc. (35,0%), aluguel de casas/

aluguel de bicicletas (51,8%).

apartamentos/quartos direto com o proprietário para
curtas temporadas (35,2%) e aluguel de bicicletas
(32,9%).

Em contrapartida, as modalidades usadas com menor
frequência (às vezes ou raramente) são o aluguel
e compartilhamento de roupas (66,5%), o aluguel

Dentre os consumidores que conhecem e utilizam

de casas, apartamentos ou quartos direto com o

alguma modalidade de consumo compartilhado sempre

proprietário (55,2%) e os financiamentos coletivos

ou frequentemente, pode-se destacar o espaço de

(52,7%).
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Frequência de utilização das modalidades
de consumo colaborativo/compartilhado
SEMPRE

FREQUENTEMENTE

ÁS VEZES

RARAMENTE

NÃO SEI/
NÃO LEMBRO

Compartilhamento do espaço
de trabalho e itens necessários
a um escritório com outras
pessoas (Coworking)

38%

21%

21%

13%

7%

Aluguel de itens da casa,
eletrônicos e ferramentas
(aspirador de pó, itens de
cozinha, furadeira, computador,
impressora, etc.)

45%

11%

23%

12%

9%

Aluguel de bicicletas

27%

24%

27%

15%

6%

Hospedagem de animais de
estimação na casa de terceiros

31%

18%

25%

23%

3%

Aluguel de itens esportivos
(barracas de camping, luvas,
capacetes, etc.)

38%

10%

29%

21%

2%

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

24%

23%

36%

14%

3%

Compartilhamento do local de
moradia, pessoas alugam uma
casa ou apartamento e dividem
as despesas vivendo num estilo
comunitário

33%

12%

22%

21%

11%

Aluguel/troca de brinquedos

29%

13%

29%

20%

8%

Aluguel de casas, apartamentos
ou quartos direto com o
proprietário
para temporadas curtas

26%

12%

30%

25%

7%

Financiamentos coletivos, onde
cada pessoa doa um pouco de
dinheiro em prol de uma causa/
produto (por exemplo um
negócio, um livro, etc pelos sites
Vaquinha, Catarse, Kickante etc)

28%

9%

37%

16%

10%

Aluguel e/ou compartilhamento
de roupas

18%

10%

28%

38%

5%

RESPOSTAS – RU (por item)

É importante notar que os serviços e produtos da

satisfeitos com as experiências, sendo que 9,5% se

economia compartilhada costumam deixar impressões

dizem indiferentes (aumentando para 18,4% entre os

bastante positivas naqueles que já fizeram uso: 88,9%

mais velhos) e apenas 1,7% ficaram insatisfeitos em

dos que conhecem e utilizaram alguma modalidade de

alguma medida.

consumo colaborativo sentem-se satisfeitos ou muito
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Quais seriam, então, as motivações para fazer uso
dos produtos e serviços oferecidos pela economia
compartilhada? A pesquisa mostra que seis em cada
dez, dentre os que conhecem e utilizaram alguma
modalidade, o fizeram para economizar dinheiro
(61,1%, aumentando para 66,3% entre as mulheres),
enquanto 38,9% desejavam contribuir para a sociedade
e para o meio ambiente e 30,4% queriam ajudar outras

pessoas (aumentando para 33,0% na Classe C/D/E).
Ao mesmo tempo, as principais vantagens percebidas
são a oportunidade de economizar (44,5%), evitar o
desperdício (43,7%), diminuir o consumo excessivo
(41,6%) e contribuir para a preservação do meio
ambiente, ajuda a poupar energia e outros recursos
naturais (38,2%).

Principais vantagens à prática do consumo colaborativo

44%

44%

42%

38%

Oportunidade
de economizar

Evitar o
desperdício

Diminuir
o consumo
excessivo

Contribuir para a
preservação do meio
ambiente, ajuda a
poupar energia e outros
recursos naturais

Principais obstáculos à prática do consumo colaborativo

51%

43%

42%

37%

Falta de confiança
nas pessoas e medo
de ser passado
para trás

Perigo de lidar
diretamente com
estranhos

Falta de garantias
em caso de não
cumprimento
do acordo

Falta de
informação
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Quanto aos obstáculos à prática do consumo

47,6% entre as mulheres), a falta de garantias em caso

colaborativo, na opinião dos entrevistados, os

de não cumprimento do acordo (42,3%, aumentando

principais são a falta de confiança nas pessoas e medo

para 47,4% entre as mulheres e 52,6% entre os mais

de ser passado para trás (51,5%), o perigo de lidar

velhos) e a falta de informação (36,6%).

diretamente com estranhos (43,0%, aumentando para

“O desperdício e o consumo exagerado são debatidos há

as ferramentas necessárias para espalhar essa nova

muito tempo em nossa sociedade, mas, especialmente,

abordagem e colocar as pessoas em contato umas com

desde a crise econômica mundial de 2008, a ideia de

as outras. A compreensão de que não faz sentido cada

‘possuir’ começou a ser também questionada. Não é

um de nós ter um carro parado na garagem, e o trânsito

que essa ideia seja substituída, simplesmente, e sim que

ruim nas grandes cidades são a prova cabal de que a

ela passe a conviver com um pensamento alternativo

geração atual está quebrando paradigmas. Então, a

que ganha adeptos a cada ano: e se eu puder viver com

economia compartilhada oferece soluções criativas que

menos coisas? E se eu for capaz de ter menos e usufruir

aproximam demanda e oferta de um jeito totalmente

mais? Com isso, começaram a aparecer iniciativas

novo. Essa mudança, independente dos ajustes a

que colocaram em pauta a cultura do ‘compartilhar’.

serem feitos, parece ter vindo para ficar” – ressalta a

Paralelamente, a evolução tecnológica proporcionou

economista chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.
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Disposição
em alugar ou
compartilhar
itens pessoais
com terceiros
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Medo que as pessoas estraguem o bem é
principal razão para não compartilhamento

Quartos, roupas, carros, bicicletas, equipamentos

mais ou menos compartilhados ou alugados para

eletrônicos, ferramentas, apartamentos... Há uma

terceiros, mas, de qualquer forma, observa-se que os

infinidade de oportunidades de negócio para aqueles

itens mais mencionados são os carros para dar caronas

que decidem compartilhar suas coisas com outras

(20,3%), as roupas (18,3%) e os brinquedos (18,3%).

pessoas. Entretanto, o desprendimento necessário

Dentre os que ainda não são compartilhados, mas

a uma atitude como essa acaba desencorajando

poderiam ser destacam-se itens da casa, eletrônicos e

alguns consumidores. Afinal, nem todos conseguem

ferramentas (34,8%), roupas pessoais (29,8%) e carro

se imaginar dividindo pertences pessoais ou espaços

para dar caronas (29,2%). Ao mesmo tempo, os que

privados com desconhecidos, seja por um fim de

apresentam maior resistência ao compartilhamento

semana, seja por tempo indeterminado.

são também os itens da casa (29,7%), as roupas (28,7%)

Não há um padrão observável entre os diversos itens

e o carro particular (25,1%).
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Disposição em alugar/compartilhar
ITENS PESSOAIS COM TERCEIROS
Tenho e já
compartilhei/
aluguei

Tenho, não
compartilhei,
mas poderia
compartilhar/
alugar

Tenho mas não
compartilharia/
alugaria

Não tenho

Carro para dar caronas para locais
como o trabalho, faculdade, viagens

20%

29%

13%

37%

Roupas pessoais para alugar para
terceiros (blusas, calças, vestidos,
camisas, etc.)

18%

30%

29%

23%

Brinquedos que possui

18%

26%

14%

42%

Itens da sua casa, eletrônicos e
ferramentas (aspirador de pó, itens
de cozinha, computador, furadeira,
impressora, etc.)

18%

35%

30%

18%

Casa, apartamento ou quarto direto
com o consumidor para temporadas

17%

28%

20%

35%

Bicicleta(s) que possui

14%

27%

13%

46%

Local de moradia, para dividir
as despesas com outras pessoas
(República, Cohousing ou Coliving)

14%

22%

24%

40%

Carro particular

12%

26%

25%

37%

Itens esportivos que possui (barracas
de camping, luvas, capacetes, etc.)

11%

24%

15%

50%

Espaço de trabalho e itens necessários
a um escritório (Coworking)

11%

25%

13%

51%

Local para hospedagem de animais
de estimação na sua casa

10%

26%

14%

50%

RESPOSTAS – RU (por item)

A pesquisa também procurou saber se os consumidores

Quanto aos motivos para não usar as modalidades

estariam dispostos a unir forças com outras pessoas para

do consumo colaborativo, as respostas também

arrecadar fundos e bancar um projeto pessoal ou uma

são bastante variadas. O medo de que as pessoas

causa, o que corresponde ao chamado “crowdfunding”

estraguem/danifiquem o bem está mais presente

ou “financiamento coletivo”, típico de sites como o

nas modalidades de Itens da casa, eletrônicos e

Cartarse e o Kickante, por exemplo. Quatro em cada

ferramentas (48,4%), moradias para temporadas

dez entrevistados estariam dispostos a arrecadar

direto com o consumidor (47,5%), carro particular

dinheiro em prol de uma causa ou projeto pessoal

para alugar para terceiros (45,7%) e carro para dar

(46,4%), enquanto 22,2% não estariam dispostos

caronas (42,3%). Já quando consideramos o medo

(aumentando para 33,4% entre os mais velhos e 29,3%

de não receber o valor acordado, as modalidades

na Classe A/B). Nesse último caso, 54,3% justificam sua

mais citadas foram a hospedagem de animais de

resposta afirmando que nunca tiveram necessidade de

estimação na própria casa (23,0%), espaço de trabalho

buscar financiamento coletivo e 30,2% têm medo de

e itens necessários a um escritório (21,9%) e local de

lidar com estranhos.

moradia, para dividir as despesas vivendo num estilo
comunitário (19,7%).
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Por sua vez, quando se trata do fato de não gostar da

o dinheiro recebido não valha a pena . Finalmente, o

sensação de ter um bem com outras pessoas destacam-

receio em lidar com estranhos é um problema bastante

se as roupas pessoais (25,9%) e espaço de trabalho e

presente nas modalidades investigadas, com destaque

itens necessários a um escritório (21,9%) , enquanto

para o carro para dar caronas (29,7%), ao passo em

o local para hospedagem de animais de estimação

que o medo de que as pessoas não devolvam é mais

(32,9%) mostrou destaque junto a percepção de que

frequente no aluguel de itens da casa (27,5%).

Motivos para não utilizar a modalidade
de consumo colaborativo
TENHO
MEDO QUE
AS PESSOAS
ESTRAGUEM

TENHO
MEDO QUE
AS PESSOAS
NÃO
PAGUEM

NÃO
GOSTO DA
SENSAÇÃO
DE TER ALGO
MEU COM
OUTRAS
PESSOAS

NÃO ACHO
QUE O
DINHEIRO
RECEBIDO
VALHA A
PENA

ACHO
COMPLICADO
MEXER
NOS SITES/
APLICATIVOS
QUE SERVEM
PARA ISSO

TENHO
MEDO/
RECEIO DE
LIDAR COM
ESTRANHOS

TENHO
MEDO QUE
AS PESSOAS
NÃO
DEVOLVAM

OUTROS

Itens da
sua casa,
eletrônicos e
ferramentas

48%

10%

20%

17%

5%

14%

27%

3%

Carro
particular
para alugar
para
terceiros

46%

17%

18%

15%

3%

22%

13%

5%

Bicicleta(s)
que possui
para alugar
para
terceiros

44%

14%

11%

14%

3%

14%

19%

9%

Brinquedos
que possui

42%

9%

9%

11%

8%

9%

18%

5%

Itens
esportivos
que possui

37%

11%

15%

14%

7%

7%

12%

7%

Roupas
pessoais
para alugar
para
terceiros

34%

8%

26%

13%

3%

12%

14%

14%

RESPOSTAS –
RM

Para o educador financeiro do Meu Bolso Feliz, muitas

que podem obter aquilo que precisam pagando menos.

pessoas já começam a enxergar os benefícios que a

E para quem decide alugar, vale refletir sobre os ganhos

economia compartilhada pode trazer no dia a dia:

potenciais dessa nova economia: aquilo que está

“Nem todos estão dispostos a disponibilizar itens e

parado em casa ou é utilizado de vez em quando pode

objetos pessoais, mas muitos já procuram por essa

gerar renda extra e ajudar no orçamento”.

modalidade do consumo colaborativo, pois entendem
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Amigos e redes sociais são as formas mais
usuais de divulgação para compartilhamento
da maioria dos itens

As pessoas sempre viveram inseridas em redes de

Já a hospedagem de animais de estimação costuma

relacionamento. Os laços comunitários estão na

ser anunciada para conhecidos e amigos (50,0%), em

origem das sociedades humanas e sempre exerceram

hotéis para animais de estimação e pet shops (31,5%)

papel importante para que qualquer grupo pudesse

e classificados de jornais (27,9%).

prosperar. A inovação, contudo, é a potencialização das
relações que se estabelecem com ajuda da tecnologia.
Para a economia compartilhada, isso significa que as
pessoas podem estar em contato mais rapidamente
e de forma mais ampla, rompendo distâncias e
aproximando interesses comuns.

Quando se trata de serviços relacionados à mobilidade,
os anúncios seguem uma lógica semelhante. No caso
das caronas no carro para a faculdade, o trabalho
etc. os meios preferidos são os conhecidos e amigos
(69,6%), as redes sociais (23,7%) e sites e aplicativos
especializados (19,0%, aumentando para 37,0%

Assim, para quem decide alugar bens pessoais, há

entre os mais jovens). O anúncio do aluguel de carro

inúmeras opções relativas à divulgação que precisa

particular também é feito para conhecidos e amigos

ser feita, tanto em meios físicos tradicionais quanto na

(71,6%), redes sociais (29,4%) e sites e aplicativos

internet e junto a diversas pessoas. No caso do aluguel

especializados (28,7%). Da mesma forma, o aluguel de

de residência para hospedagem em temporadas, por

bicicletas é feito preferencialmente para conhecidos e

exemplo, 51,4% anunciaram para conhecidos e amigos,

amigos (55,9%), utilizando as redes sociais (27,8%) e os

seguidos dos sites e aplicativos especializados (49,7%)

sites e aplicativos especializados (26,4%).

e das faixas ou cartazes em locais públicos (20,3%).
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O aluguel de roupas pessoais é anunciado para

amigos, 35,7% usaram as redes sociais e 27,8% os sites

conhecidos e amigos (46,8%), nas redes sociais (30,7%)

e aplicativos especializados.

e em eventos/feiras com essa finalidade (18,0%),
ao passo em que os itens de casa, eletrônicos e
ferramentas pessoais são anunciados para conhecidos
e amigos (56,7%), em redes sociais (23,4%) e sites e
aplicativos especializados (20,0%).

Finalmente, quanto ao compartilhamento do espaço
de trabalho e itens necessários a um escritório, os
anúncios são feitos para conhecidos e amigos (48,1%),
em sites (35,6%) e redes sociais (34,0%), enquanto os
anúncios do aluguel de casa ou apartamento onde

54,0% dos consumidores que alugam itens esportivos

mora para dividir as despesas, vivendo em estilo

preferem fazê-lo junto a conhecidos e amigos, 36,3%

comunitário, são feitos para conhecidos e amigos

em redes sociais e 26,0% em sites e aplicativos

(54,7%), nas redes sociais (40,7%) e em sites ou

especializados, assim como no caso do aluguel de

aplicativos especializados (31,8%).

brinquedos: 55,8% anunciaram para conhecidos e

Embora a economia compartilhada venha ganhando

de direitos e deveres entre clientes e fornecedores,

espaço a cada ano, ainda há muito a percorrer para

com segurança para ambas as partes, de modo que

tornar essas relações de consumo mais transparentes

as pessoas passem a ver com mais naturalidade esses

e confiáveis. Trata-se de uma mudança gradual em

novos modelos colaborativos e possam, então, se sentir

direção a posturas éticas que garantam o cumprimento

estimuladas a fazer parte dessa comunidade crescente.
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METODOLOGIA
TAMANHO AMOSTRAL

DATA DE COLETA

DA PESQUISA

DOS DADOS

Pesquisa realizada

824 casos, gerando margem

25 de maio a

as capitais brasileiras,

pela web. Os

de erro no geral de 3,4

04 de Junho de

homens e mulheres,

dados foram

p.p. para um intervalo de

2018.

com idade igual ou

pós-ponderados

confiança a 95%.

maior a 18 anos,

para ficarem

de todas as classes

representativos do

econômicas.

universo estudado.

PÚBLICO-ALVO

MÉTODO DE COLETA

Consumidores de todas
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