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Resumo 

O estudo objetiva avaliar a importância e a utilização de práticas colaborativas 
por pais de classe alta, em relação aos bens necessários aos filhos na primeira 
infância. Para tanto, o estudo parte de uma ampla revisão bibliográfica 
apresentando e contextualizando os conceitos de consumo, consumismo, 
consumo consciente, sociedade consumista e infância. Tal análise baseia a 
apuração dos resultados de pesquisa qualitativa aplicada ao público alvo. 
Como conclusão geral do trabalho, aponta-se que a economia colaborativa é 
importante para o público alvo, mas ainda não é adotada devido à falta de 
conhecimento e a preconceitos existentes. 
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Introdução 
A sociedade atual é imediatista, do momento presente, cultua as aparências e 

fomenta o consumo calcado em necessidades nem sempre autênticas, mas cujo 

atendimento leva os consumidores a crer lhes trará eterna satisfação e 

felicidade. O consumo vem determinado pelo impulso de adquirir e juntar, 

pela “necessidade de descartar e substituir”. Os produtos deixam de ser 

concebidos para atender necessidades básicas, passam a estar relacionados à 

busca da felicidade. Mais e mais itens de consumo são lançados, propiciando a 

substituição antes mesmo do desgaste ou da obsolescência, promovendo 
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descarte excessivo de materiais. (BAUMAN, 2007, p.50). 

A efemeridade dessas sensações conduz os consumidores a uma 

repetição incansável de um ciclo vicioso – atendimento a necessidades, 

artificialmente criadas, em busca da felicidade por meio de atos de 

consumo, gerando descarte cada vez mais intenso: 

Para atender a todas essas novas necessidades, impulsos, 
compulsões e vícios, assim como oferecer novos mecanismos de 
motivação, orientação e monitoramento da conduta humana, a 
economia consumista tem de se basear no excesso e no 
desperdício. (...) para manter em curso a economia consumista, 
o ritmo de aumento do já enorme volume de novidades tende a 
ultrapassar qualquer meta estabelecida de acordo com a 
demanda já registrada. (BAUMAN, 2007, p.53) 

 
Esse cenário é intrigante. Haveria algum mecanismo, uma fórmula, 

para frear e, quem sabe, reverter esse estado de coisas, ou seja, para criar 

hábitos sustentáveis de consumo, calcados no uso coletivo, na cessão ou no 

reaproveitamento de bens, retardando o descarte e o desperdício? Existe 

algum nicho de mercado mais propenso para tal? Foram esses dois 

questionamentos que conduziram a escolha do tema desta pesquisa. 

O objetivo geral da pesquisa é verificar a importância do consumo 

consciente e da economia colaborativa no consumo destinado à primeira 

infância, praticado por pais e mães brasileiros de classe A. Essa delimitação leva 

em conta a disponibilidade de bens em bom estado para serem trocados bem 

como o acesso do público alvo à tecnologia de informação, ferramenta 

necessária para a interação e geração de escala nas relações entre os usuários. 

Os objetivos específicos correspondem ao estudo, por meio da 

revisão bibliográfica, do consumo em um âmbito geral, do consumo relacionado 

à primeira infância e da economia colaborativa. A partir dessa base teórica, 

os hábitos de consumo cotidiano de pais e mães brasileiros de classe A com 

filhos na primeira infância e sua possível relação com as práticas de uma 

economia colaborativa, foram investigados por meio de uma pesquisa de campo 

qualitativa. 

 
Metodologia 

A pesquisa foi empreendida por meio de dois procedimentos: pesquisa 

bibliográfica e de campo. 

A fim de testar e validar o questionário a ser aplicado na pesquisa de 
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campo, foram realizadas 5 entrevistas piloto, pessoais. Validado o questionário, 

foi enviado por e-mail e respondido por mais vinte casais. Todos os 

entrevistados possuíam renda familiar maior R$14.521,00, o que os classifica 

como alta classe alta conforme critério da Secretaria de Assuntos Estratégicos - 

SAE. Os entrevistados deveriam identificar o autor de cada resposta e indicar 

nome, gênero e idade deles e de seus filhos. Ao menos um dos filhos deveria 

ter de zero a três anos e os pais deveriam ter, no máximo, 45 anos. 

A pesquisa de campo objetivou entender o hábito de consumo de pais 

de crianças de zero a três anos, com acesso à capacidade excedente e a 

mecanismos tecnológicos que possibilitem o uso de plataformas colaborativas. 

Testou-se, pelo questionário, como a economia colaborativa e o consumo 

consciente são vistos, se têm algum valor e se são praticados por esse público. 

Os dados obtidos foram avaliados conforme as categorias de análise 

de conteúdo, a saber, infância, economia colaborativa e consumo. A categoria 

infância foi analisada a partir da construção histórica do conceito social para 

entender sua influência nos hábitos de consumo dos pais. O objetivo da análise 

de conteúdo da categoria consumo foi compreender suas motivações e 

consequências, e, assim, apurar como afetaria e moldaria a vida das 

pessoas. Finalmente, a categoria economia colaborativa, buscou entender 

como o público alvo encara e se adota ou adotaria práticas colaborativas. 

 
O consumo na sociedade 

O consumo – o ato de consumir como uma atividade social – torna-

se objeto de estudo das ciências sociais, que, nas últimas duas décadas 

colocaram-no como principal formador de subjetividade e identidade. 

(BARBOSA; CAMPBELL, 2013). 

O consumo passa a ser analisado não como um ato praticado para 

satisfação de necessidades essenciais ou vitais do ser humano, mas como 

expressão e busca de reconhecimento no meio social, deixando de ser um ato 

de "desejo sem forma" para se tornar uma arena de expressão de identidades e 

relações a atributos sociais, como o status. Deve ser entendido como uma 

interação criativa entre a lógica de produção e circulação das mercadorias 

com as identidades, as posições sociais e os desejos e percepções culturalmente 
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moldados dos consumidores” (ROCHA PINTO, 2013, p. 167). 

A nova mentalidade provida pelo consumismo desperta uma era 

de “obsolescência embutida” dos bens, adequada à vida “agorista” dos 

cidadãos, almejando sempre mais novidades, sem nenhum planejamento, 

investimento ou armazenamento de longo prazo. Cria-se uma necessidade de 

adquirir, juntar, mas, principalmente, descartar e substituir bens, ocasionando 

uma pressa existencial e imperativa (BAUMAN, 2007) A economia é movida pela 

chamada “esteira hedônica”(BOTSMAN, 2010, p.14), lógica capitalista 

impulsionada pela moda (que promove constante oferta de novidades e 

incentiva o descarte), pela margem do descontentamento (fenômeno 

emocional gerado pela tentativa falha de satisfação dos desejos) e pela 

legitimação e oferta do hiperconsumo pelas empresas e comunicadores. 

Um dos principais apelos de mensagem dessa sociedade é a 

suposta compra de felicidade. Embora a valorização e significação de objetos 

já existisse em outras sociedades, a relação direta entre consumo e felicidade 

surgiu na modernidade. A partir do momento em que hierarquia de nascimento 

perdeu importância social, o indivíduo passou a buscar, no consumo, 

legitimação social e um caminho para “ser feliz”. (LIPOVETSKY, 2014) 

A busca incessante pela felicidade é o maior valor e o objetivo 

da sociedade de consumidores, que se concretiza a cada momento, a cada 

agora, “em suma, uma felicidade instantânea e perpétua” (BAUMAN, 2008, p. 

60). Entretanto, “estudos mostram que o acúmulo de riquezas se transforma 

num falo e o consumo desenfreado em um vício com poucas e passageiras 

recompensas psicológicas. As posses3 acabam possuindo os proprietários." 

(RIFKIN, 2016, p.318). Essa infelicidade deriva do fato de que os 

relacionamentos, a partir de um determinado patamar de riqueza, passam a 

ser mediados pelo status, pela inveja e pela competição. O capitalismo 

baseia-se na ideia de que a felicidade está no consumo, quando, na 

verdade, a felicidade está em ser valorizado pelo outro. (RIFKIN, 2016) 

O momento histórico em que essa repetida experimentação de 

emoções dada pelo consumo se transforma na real finalidade da vida e no 
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ponto central da economia do convívio humano pode ser chamado de 

“revolução consumista”. (CAMPBELL, 2013) 

 
Primeira infância 

A significação desse período da vida designado por infância 

perpassa, a partir do século XIX, a diferenciação do traje infantil, primeiro 

em famílias mais abastadas, especialmente na nobreza europeia; depois, a 

distinção de jogos e brincadeiras; e, finalmente, o reconhecimento de 

respeito aos infantes e à sua capacidade de discernimento, em especial por 

meio da educação. 

Muito embora as crianças já fossem retratadas em pinturas como 

partícipes da vida social, foi a partir do século XIX que a infância passou a 

ser reconhecida como um período importante da vida do indivíduo e não só 

uma etapa de transição amorfa, sem identidade e sem memórias. (ARIES, 1981) 

A infância, do ponto de vista da análise sociológica, é uma 

construção social e, por isso, carrega significados distintos em culturas e 

épocas diferentes. Partindo desse pressuposto, Castro (2012) afirma ser 

necessário analisar como as práticas sócio culturais possibilitam, circunscrevem 

e determinam certos tipos de experiências durante a infância. 

Castro apresenta uma visão contemporânea da infância - assevera 

serem diversas as maneiras de idealização do saber psicológico da sociedade, 

desde uma atitude de não admitir os aspectos negativos da criança; até a 

supervalorização do que considera ser o compartilhamento, pelo bebê, das 

experiências e da vida mental do adulto, numa suposição de simetria entre 

o estado mental do adulto e do bebê, elementos convergentes para ocultar as 

deficiências e exaltar as qualidades desse período. Finalmente, o próprio 

ambiente do bebe é idealizado, a dupla mãe-bebê se apresenta como uma 

unidade préadaptada, incólume às adversidades das condições materiais e 

concretas. Por isso, a psicologia do desenvolvimento individual exibe uma 

“qualidade alegórica, na medida em que espelha as boas intenções e os valores 

dos psicólogos retratados na visão paradisíaca da infância." (CASTRO, 2012, p.33) 

O espaço de liberdade, espontaneidade, descompromisso na 

infância, parece estar cada vez se estreitando mais. A “competição” entre os 

pais é forte e bem estimulada. Cada pai procura manter seu status e o de 
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sua família numa frenética repetição de modelos e padrões de consumo 

socialmente adotados – festas de aniversário, viagens, roupas - acreditando 

nessas maravilhosas possibilidades de prazer das quais a criança possa 

desfrutar. Esses mecanismos funcionam como uma espécie de compensação 

aos filhos pela contínua ausência dos pais, que se sentem culpados pelo ritmo 

acelerado de suas vidas e, estimulados pelos meios de comunicação, tentam 

traduzir o afeto em presentes. (BELLI, 2012) A procura ao atendimento às 

necessidades infantis também se faz pela prematura escolarização – o ambiente 

escolar fomenta, igualmente, a “competição” entre os pais para serem os 

melhores provedores a seus filhos. 

E as campanhas de marketing se aproveitam dessa característica 

de mães e pais, propiciando-lhes consumir muito para suprir toda a “falta” que 

representam a seus filhos (SJÖBERG, 2015). Essa cultura disciplina e planeja 

o comportamento das massas e, nesse sentido, acena com normas a serem 

seguidas, que são devidamente reforçadas pela intervenção da mídia, com suas 

promessas de bem-estar e prazer. 

Assim, para ser aceito, o indivíduo deve ser como o outro, 
gostar das mesmas coisas, pensar da mesma maneira. Ser 
diferente, é ser “alienígena”, é não fazer parte do grupo, é não 
trazer consigo “as marcas” que vinculam os indivíduos a uma 
posição no espaço social, onde “as marcas” também são 
efêmeras, ou se posicionam em função do que é “moda” no 
momento (BAUDRILLARD, 2007). 

 
O rigor, a exigência, os limites, a imposição da espera, são vistos 

como atos de maldade, de desamor das mães e pais a seus filhos e, portanto, de 

fracasso. Vários autores destacam que as noções de conforto, conveniência, 

segurança, organização, normalidade no sentido de repetição de hábitos 

sociais comuns, são normalmente utilizadas para explicar e induzir às práticas 

de compra (THOMPSON, 1996). Além disso, o fato de o bebê não poder se 

expressar, faz com que os pais suponham e interpretem seus desejos e 

necessidades a partir de suas próprias visões e necessidades. 

Mesmo que pais repitam hábitos de compra, estudos psicológicos 

recentes apontam que em "fases de mudança" (como ir à universidade, ter 

um bebê, mudar de casa, se aposentar), estamos mais aptos a quebrar antigos 

hábitos de consumo e criar novos (BURNINGHAN, 2014). Sendo assim, por 

estarem imersos na cultura do consumo, que pauta seus valores, os pais 
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repetem antigos hábitos consumistas, mas, caso uma nova mentalidade fosse 

imposta, seria um grupo apto a mudanças. 

A infraestrutura, o contexto social e o geográfico espacial do “go 

shopping” altera o ato da compra. Compras online mudaram um dos itens 

do modelo de práticas sociais. 

Sendo assim, o consumo parental depende de diversos propulsores, 

originados da idealização da infância. O hiperconsumo é um mecanismo que 

possibilitaria amenizar e, de certa forma, solucionar, as cobranças em relação 

à paternidade, repleta de valores morais. 

 
Economia colaborativa 

Rachel Botsman, no livro “O que é meu é seu”, define economia 

colaborativa como um sistema econômico de redes e mercados 

descentralizados que “desbloqueia” valor dos bens pouco utilizados, combina 

necessidades e propriedades, prescindindo dos intermediários tradicionais, 

porque se dá entre os usuários dos bens e serviços. A economia colaborativa é 

um reflexo da necessidade humana de se conectar diretamente a fim de se 

sentir parte de uma comunidade, com um propósito maior do que simplesmente 

promover o comércio de material, espaço e talentos. Esse novo modelo surge a 

partir da reinvenção de comportamentos de transação tradicionais do mercado, 

como empréstimos, trocas e partilhas, referidos como consumo colaborativo, 

que, intermediado pela tecnologia, assume formas novas e uma escala 

inconcebível antes do advento da internet. (BOTSMAN, 2010) 

Ela [BOTSMAN] comenta que: “Todos os dias as pessoas praticam o 
consumo colaborativo. [...] O consumo colaborativo permite 
que as pessoas percebam os enormes benefícios do acesso a 
produtos e serviços em relação à propriedade, ao mesmo 
tempo em que economizam dinheiro, espaço e tempo; fazem 
novos amigos e se tornam novamente cidadãos ativos... esse 
sistema proporciona benefícios ambientais significativos, 
aumentando a eficiência do uso, reduzindo o desperdício, 
estimulando o desenvolvimento de produtos melhores e 
eliminando o excedente criado pelo excesso de produção e 
consumo. (RIFKIN, 2016, p.271) 

 
Ainda há certa confusão em relação aos termos “economia 

compartilhada” e “economia colaborativa”. Na economia compartilhada, os 

consumidores visam apenas reduzir seus desembolsos, adquirindo parcelas de 

utilização de um determinado bem ou serviço, na medida do necessário 
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para satisfação de suas necessidades naquele dado momento, sem se 

tornarem proprietários ou detentores exclusivos daquele certo bem ou 

serviço. Por outro lado, na economia colaborativa, os consumidores estão 

engajados na mudança de paradigma de consumo, com o propósito de, por meio 

do uso consciente de bens e serviços, reduzir o desperdício global de recursos e 

democratizar o acesso a bens e serviços. 

Nesse sentido Jeremy Rifkin, no livro “Sociedade do Custo Marginal 

Zero” (2016) assevera que 

Esse é o primeiro novo sistema econômico [a economia 
colaborativa] a entrar no palco mundial desde o advento do 
capitalismo e do socialismo no século 19, tornando-se um 
evento histórico notável. A economia do compartilhamento já 
está mudando o modo como organizamos nossa vida econômica, 
oferecendo a possibilidade de reduzir drasticamente a divisão 
de renda, democratizar a economia global e criar uma 
sociedade mais ecologicamente sustentável. (RIFKIN, 2016, p.13) 

 
Um exemplo concreto de um mecanismo colaborativo são as 

empresas referidas por “Peers Inc”, estruturas que, segundo Robin Chase, 

em seu livro “Economia Compartilhada”, unem “capacidade excedente + 

uma plataforma de participação + peers diversificados” (CHASE, 2015, p.XI). 

Robin Chase (2015) defende que a capacidade excedente estaria em 

todo lugar e utilizá-la seria mais barato e rápido do que comprar matéria 

prima para produzir novamente, otimizando o sistema. Faltaria acrescentar 

a redução dos custos de manutenção, substituição e armazenamento, como 

afirma Bostman (2010). Um exemplo classicamente referido é o da furadeira, o 

qual evidencia que a propriedade de um objeto muitas vezes não faz sentido, 

já que ter ou não o objeto torna-se irrelevante à medida em que sua função 

é mais importante, no caso, produzir o furo: 

Se você for como a maioria das pessoas, provavelmente usará a 
vida útil de uma furadeira elétrica algo entre 6 e 13 minutos 
durante toda a sua vida útil. E, ainda assim, supostamente 
metade dos domicílios dos EUA comprou sua própria furadeira 
elétrica. (BOTSMAN, 2010, p.70) 

 
No mundo atual, são impostas dificuldades para se utilizar a 

capacidade excedente, justamente para fomentar a compra, acumulação e 

substituição dos bens, mantendo o ciclo consumista. Porém, as plataformas de 

participação, segundo elemento da economia colaborativa, de acordo com 

Chase, vêm permitindo a canalização da capacidade excedente, tornando-a 
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disponível aos peers. As plataformas simplificam, padronizam e facilitam a 

participação. (CHASE, 2015). Por fim, ainda é possível instituir e impor 

normas e contratos. Botsman (2010) sintetiza dizendo que o “papel deste novo 

intermediário é, portanto, criar as ferramentas e o ambiente certos para que 

se desenvolva a familiaridade e a confiança, um local intermediário onde o 

comércio e a comunidade se encontrem” (BOTSMAN, 2010, p.80). 

O último elemento da Peers Inc são os peers diversificados. Peers 

se utilizam da plataforma para oferecer, a outros “pares” parcelas que, 

para os ofertantes, são excedentes. Como por exemplo os donos de casas do 

AirBnb ou os motoristas de Uber, que são extremamente beneficiados pelo 

sistema, já que podem decidir se querem ou não oferecer seus bens e 

serviços, com flexibilidade de hora e local. Do outro lado, peers diversificados 

beneficiam o consumidor, com uma oferta mais flexível. 

Cabe ressaltar aqui a relevância da criação de comunidades por meio 

das plataformas. Isso porque os seres humanos possuem uma necessidade 

intrínseca de se sentirem pertencentes, o que a psicologia denomina “eu social”. 

No capitalismo, essa necessidade é acalentada pela propriedade de bens, ou 

seja, a expressão do “eu social” é dada por meio daquilo que se adquire. 

No entanto, o consumo capitalista, pautado pela troca monetária, não 

auxilia a construção de relações sociais sólidas, já que “não exige um 

relacionamento com pessoas, apenas uma comunicação do valor acordado” 

(BOTSMAN, 2010, p.129). Isso faz com que a propriedade material seja 

responsável pela manifestação desse pertencimento. 

O consumo colaborativo, entretanto, pode alterar essa perspectiva 

porque o “vínculo com a comunidade e a busca por transcendência e 

significado definirão a posição de uma pessoa em vez de sua riqueza material” 

(RIFKIN, 2016, p.160) e, “por meio de nossas experiências digitais, estamos 

reconhecendo que, ao fornecer valor para a comunidade, permitimos que o 

nosso próprio valor social se expanda em troca.” (BOTSMAN, 2010, p.76). 

A proeminência do aspecto social das relações é avaliada por 

Yochai Benkler, ao destacar “que grupos de indivíduos colaboram com sucesso 

em projetos de larga escala, seguindo um conjunto de incentivos motivacionais 

e sinais sociais, em vez de preços de mercado ou comandos gerenciais” 



10 
	

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017	

(BENKLER, 2013, apud RIFKIN, 2016, p.223). 

Deste modo, todos os partícipes do sistema criarão valor para 

outras pessoas, mesmo se a intenção não tenha sido essa, causando um “efeito 

rede” em que quanto maior o número de participantes, melhor será o 

funcionamento. (BOTSMAN, 2010, p.76). Para Botsman, a partir de 

determinado momento, as trocas alcançarão a “massa crítica”, haverá 

mercadorias suficiente para suprir os desejos e necessidades dos participantes, 

que terão a sensação de terem feito uma boa escolha (BOTSMAN, 2010, p.65). 

A economia colaborativa, portanto, baseia-se na existência de uma 

capacidade excedente, que, diante do sentimento de necessidade de 

pertencimento, intrínseco do ser humano, supre, mediante o uso da tecnologia, 

as falhas do sistema capitalista e propõe um modelo que reduziria a desigualdade 

e os problemas ambientais causados pelo hiperconsumo e descarte incessante de 

bens. 

No Brasil, já há exemplos promissores desse modelo, como o 

Joanninha, um site de aluguel de brinquedos educativos. Rodrigo Dantas (2015) 

usa esse caso em seu livro 

No segmento de brinquedos, o modelo do aceso resolve o 
problema dos pais que pagam caro em brinquedos cuja vida útil 
é bastante curta, diante do rápido desenvolvimento da criança. 
Além da economia de dinheiro e espaço, reduz desperdícios e 
ensina, desde pequeno, o conceito de consumo consciente. 
(DANTAS, 2015, p.114) 

 
Análise das entrevistas  

A análise das entrevistas confirmou as premissas teóricas relativas aos 

três enfoques do trabalho4.  

As práticas de consumo adotadas pelos pais evidenciaram que o ato de 

consumir é um mecanismo de autoafirmação e expressa identidade. Isso ficou 

evidente em diversos trechos das entrevistas, principalmente em relação à 

distinção de gênero, em que muitos pais afirmaram recomprar os mesmos 

objetos quando o segundo filho era do gênero oposto. Como Priscilla, mãe de 

dois filhos afirmou: “No segundo filho, como era menina, não deu para 

aproveitar muita coisa” (Priscilla); 

																																																													
4	todos	os	nomes	adotados	são	fictícios.	
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O culto à novidade e à compra sem corresponder a uma necessidade 

real também ficaram evidentes. A compra por impulso foi mencionada diversas 

vezes durante as entrevistas, principalmente pelas mães. Melinda, por exemplo, 

disse: “Gostei, comprei” e Teodora disse: “Compramos tudo que achávamos legal 

para o bebê, mas muita coisa não usamos” 

A análise dos hábitos de consumo deixou transparecer a dificuldade de 

os entrevistados classificar racionalmente quais hábitos, valores e necessidades 

são impulsivas e quais ultrapassam a gratificação imediata. Segundo os pais, a 

maioria dos objetos mais tecnológicos foram facilmente substituídos e ficaram 

sem uso, como colher dosadora de papinha, termômetro de banho, esquentador 

de mamadeira portátil, móbile, cadeira de balanço, acessórios para o carro, 

esterilizador de micro-ondas. Tabata, uma das mães entrevistadas, exemplificou 

os objetos pouco utilizados e explicou o porquê da subutilização: “Muita coisa 

não usamos, tais como cadeira de balanço (ligava na tomada, tocava música e 

simulava o balanço do carro e de um animal por exemplo, mas nossa filha nunca 

gostou daquela cadeira), berço de madeira (não usamos, sempre preferimos 

berço portátil, pela praticidade), poltrona de amamentar (o sofá é mais 

confortável), bebê conforto (vendemos sem uso), a compra foi válida pela 

intenção, mas não compraríamos de novo.” 

Embora a gratificação imediata seja decisiva para a decisão de 

compra, a pesquisa também evidenciou a existência de critérios racionais, 

principalmente o reconhecimento da marca. Marcos, por exemplo, disse: 

“Inicialmente buscamos produtos de marcas conhecidas que geraram confiança e 

segurança para nós.” e Simone disse: “Alguns itens, como fraldas, fazíamos 

questão de Pampers, leite era Ninho e roupas diversas marcas.” 

Todos os pais relataram mudanças financeiras bom como a 

necessidade de reorganização de seus desembolsos, conforme as novas 

prioridades após o nascimento dos filhos. Vando, por exemplo, afirmou: “Todos 

os gastos tiveram que ser revistos e ajustados para adequação na renda 

familiar.” Essa mudança também destacou a existência de uma hierarquização 

dos hábitos de compra. Frequentar restaurantes, participar de happy hour, ir ao 

cinema, viajar, foram citados como gastos supérfluos e significativamente 

reduzidos em prol dos dispêndios com os filhos. Sueli, por exemplo, afirmou: “Os 
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gastos aumentaram significativamente, principalmente com a necessidade do 

berçário, desta forma, alguns supérfluos, como happy hour, almoços e jantares 

fora, tiveram que ser reduzidos. ”  

As respostas envolvendo o tema da segunda categoria de estudo 

revelaram que valores morais relacionados à defesa da infância pautam o 

consumo dos pais, que desejam prover sempre o “melhor” para seus filhos. Fato 

que fica evidente em alguns trechos, como na fala de Rafaela: “Eu fui 

desesperada atrás de tudo que estava na lista, porque eu fiquei morrendo de 

medo de que faltasse alguma coisa.” 

Outro elemento definidor para o consumo é a competição entre pais e 

mães, que existe de fato, é forte e bem estimulada: “Gastamos muito dinheiro 

com brinquedo, não dá para ela brincar com tudo, ela tem uma parte 

considerável da sala e dos quartos com brinquedo guardado, mas até que acaba 

atraindo muitos amiguinhos, pois as mães dizem que os filhos querem ir brincar 

na casa da Melinda” (Melinda). 

Outra contribuição para o hiperconsumo e, em consequência, para a 

subutilização, é a percepção de que presentes traduzem e demonstram afeto. 

Como demonstrado nos dois depoimentos a seguir: “Geralmente não compro 

brinquedos para as crianças, pois a família toda compra presentes, sempre acho 

exagero” (Sandra); “Muitas coisas foram adquiridas desnecessariamente pela 

falta de experiência. Sem falar que os familiares e amigos dão muitos 

presentes.” (Vivian) 

A análise também evidenciou que as necessidades dos adultos são 

espelhadas nas crianças, ou seja, os adultos pressupõem desejos ou necessidades 

dos filhos e nem sempre acertam na escolha. “Compramos diversos produtos que 

não foram úteis para o primeiro filho, certamente por falta de conhecimento. 

Não cometemos o mesmo erro com relação ao segundo filho” (Coralina).  

Finalmente, a análise das respostas sobre a última categoria de 

estudo, a economia colaborativa, evidenciou que esse nicho de mercado 

concentra uma elevada capacidade excedente, pela compra em excesso e pela 

subutilização devido ao rápido crescimento, dificuldade de adaptação e/ou 

desinteresse da criança. Em relação aos brinquedos, Leandro, um dos pais, 

afirmou: “Os brinquedos são em geral muito pouco utilizados. Eles logo se 
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interessam por algo novo e descartam os antigos.” Embora os brinquedos tenham 

sido os objetos subutilizados mais citados (seguido de roupas) outros objetos 

também foram citados. Maria Clara (uma das mães), também citou mamadeira 

como objeto pouco usado e explicou o porquê: “Não repetiríamos a compra em 

relação à quantidade, pois muitas roupas foram perdidas com o rápido 

crescimento do bebê e também quanto às mamadeiras, pois depende da 

adaptação de cada bebê ao modelo e de sua necessidade de uso”. 

No que diz respeito à utilização da internet para efetuar trocas, a 

maioria dos entrevistados se vale dessa ferramenta para realizar pesquisas, mas 

raramente como mecanismo de compra. Da fala de um dos pais, Roberto, se 

extrai: “Buscamos informações em listas de enxovais pela internet, [e 

compramos] em diversas lojas em São Paulo e Belo Horizonte. Para o segundo 

filho, tivemos a oportunidade de fazer o enxoval fora do Brasil”.  

Em relação às práticas de reaproveitamento, a grande maioria dos pais 

já realiza doações, mas o público raramente reutiliza objetos vindos de 

desconhecidos. Uma das entrevistadas, Gislaine, disse: “Doamos [objetos que 

não são utilizados mais]; [Reaproveitamos] roupas de parentes”  

Preconceitos e crenças em relação ao reaproveitamento, 

principalmente advindo das mães, ainda prevalecem. Roberta e Thabata 

demonstraram preocupação em relação ao reuso: “Não tenho coragem. Não 

gosto de nada usado, vai que pega uma doença”; “Eu usaria após limpar bem, 

mas minha sogra não deixaria, pois acredita na energia dos outros que fica nos 

objetos usados”. Além disso, algumas mães relataram ter forte apego emocional 

a objetos. Coralina disse: “Os objetos têm história e valor sentimental.” 

Alguns pais admitiram que não cuidam e nem cuidariam melhor dos 

objetos, visando o reaproveitamento. Uma das mães, Naila, entende que quebrar 

o brinquedo faz parte do processo de aprendizado e deve ser permitido. Segundo 

ela, “faço isso [cuidar melhor de um objeto para ser reaproveitado] com roupas 

e sapatos, mas com brinquedos não, porque penso que eles têm que fazer toda a 

descoberta desse brinquedo, o que muitas vezes significa quebrá-lo”. 

Verificou-se que a economia colaborativa ainda não atingiu a massa 

crítica, pois ainda não há mercadorias suficientes para, em curto prazo, 

tradeoffs satisfatórios (Botsman, 2010), o que incentivaria o uso. Isso é 
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evidenciado na fala de Diogo, “Já ouvi falar [sobre plataformas colaborativas], 

mas nunca utilizei porque não pareceu prático” e na de Roberta, “Já tentei mas 

não deu certo. Tem um site de produtos infantis que chama “Ecresce” que você 

tira a foto, eles avaliam e te mandam um retorno de um valor e você pode 

comprar coisas novas ou usadas, mas no site não tinha nada que eu gostasse”. 

Embora ainda não se valham desse sistema de trocas ou de meios 

colaborativos de consumo, a maioria dos pais acredita que o modelo seja 

interessante para transmitir valores menos materialistas aos filhos. Victor, por 

exemplo, fez referência à uma fala comum de crianças: “Acho legal, para não 

crescer apegado ao material. É fácil a criança ter a "síndrome da posse", ficar 

falando "é meu, é meu”. Tratando-se de uma “fase de mudança” pais estão mais 

aptos a adotar mecanismos mais inteligentes e sustentáveis. “Com certeza, 

nossos hábitos mudaram bastante pois acreditamos que criar os filhos por meio 

de exemplos é muito importante” (Simone); “[Após se tornarem pais] as pessoas 

deixam de ser ‘egoístas’, pois passam a pensar na vida, de acordo com as 

necessidades dos filhos.” (Carolina). 

Por fim, pais desejam que seus filhos cresçam em um mundo menos 

desigual e menos consumista. “Esperar eu sei que vai ser uma porcaria, mas eu 

gostaria que fosse menos individualista, menos competitivo, menos consumista. 

Desculpa aí marketing, sou um pai meio hippie.” (Vinicius); “Um mundo menos 

consumista, com o cultivo de hábitos mais simples e menor desigualdade social.” 

(Leonardo); “Temos que demonstrar a importância de viver uma vida mais 

espiritual e menos material pra eles” (Clarissa). 

A pesquisa evidenciou, portanto, hábitos de consumo excessivo dos 

pais, amigos e familiares, justificados por valores morais, hierarquia de bens e 

tentativa de suprimir os desejos criados. A uma capacidade excedente 

significativa nesse nicho de mercado poderia ser utilizada com significativa 

poupança de tempo, recursos e investimentos. Nesse caso, portanto, o acesso 

seria muito mais eficaz que a propriedade. 

 
Considerações finais 

Este trabalho possibilitou verificar que, embora as pessoas estejam 

conscientes do problema causado pelo consumismo, ainda pouco fazem para 



15 
	

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017	

adotar medidas efetivas no sentido de empreender práticas colaborativas ou 

de redução do desperdício. Muitos pais e mães reconheceram tanto o consumo 

excessivo como sua inércia diante da prática de consumo consciente, mas ainda 

mantém os mesmos hábitos de compra. 

Os entrevistados manifestaram vontade de legarem um mundo mais 

empático, integrado, sustentável, colaborativo, menos competitivo, calcado 

em valores reais e não na ilusão de felicidade criada pelo consumismo, 

confirmando que o sistema econômico vigente falha em sua promessa de 

felicidade e suprimento dos desejos. 

Outro ponto relevante é a pressão social em relação à paternidade. 

Os entrevistados manifestaram compreender o impacto de suas decisões para 

a vida de seus filhos, ainda sem discernimento. Assim, esse momento seria 

propício para que pais e mães dessem o exemplo mediante adoção de 

práticas da economia colaborativa. 

A pesquisa ainda evidenciou a necessidade, além de serem 

vencidos preconceitos à reutilização de objetos, de ser criada uma cultura 

de consumo colaborativo para bens destinados a crianças na primeira 

infância. Isso porque, embora os entrevistados admitam ter recebido doações 

de parentes e declarado realizar doações para entidades assistenciais, a 

maioria nunca se valeu de plataformas colaborativas, aparentemente por 

desconhecimento de plataformas especificas para esse nicho de mercado. 

Deste modo, a economia colaborativa pode conferir escala a ações já realizadas 

informalmente e entre conhecidos, permitindo maior amplitude e 

sistematização. 

O objetivo geral do trabalho foi alcançado mediante a constatação 

de que o consumo consciente ainda não é adotado pela maioria dos pais, mas 

todos dizem considerá-lo de extrema importância, principalmente por 

almejarem um mundo melhor para suas crianças. Verificou-se também a 

disponibilidade de grande capacidade excedente e o acesso à tecnologia 

necessária para a troca de bens nesse novo sistema. A revisão bibliográfica 

forneceu base teórica para análise das entrevistas. 

Como conclusão geral do trabalho, pode ser dito que a economia 

colaborativa é de extrema importância, mas ainda não é adotada devido à falta 
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de conhecimento e à existência de preconceitos. Como limitações, uma possível 

distorção das respostas em virtude da estrutura do questionário e da limitação 

de público. 
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