


O DescolaAí vai funcionar as-
sim: o consumidor cadastra seus 
dados pessoais e seus interesses. 
Na outra ponta, alguém (tam-
bém cadastrado) faz uma rela-
ção de coisas que pretende alu-
gar. Um sistema de geomarketing 
cruza as informações de quem 
procura um objeto com o per-
fil de quem tem esse objeto. A 
ideia é apresentar pessoas próxi-
mas, num raio de até 1 quilôme-
tro. Ambos se encontram na rede, 
conversam e fecham o negócio. 

Para ter certeza de que quem 
bate em sua porta não é um la-
drão, mas sim um pretendente 
para sua máquina de costura, o 
DescolaAí gera uma senha idên-
tica para o locatário e o locador. 
Ambos devem anunciar o código 
logo no primeiro encontro. Você 
vai se sentir um agente secreto. Há 
um minicontrato para garantir o 
uso correto. Se houver 
qualquer problema, o 
portal faz a interme-
diação. O pagamento 
só ocorre depois que 
o produto é devolvido 
e checado. Na última 
etapa, cada um dos negociadores 
dá uma nota para o processo. Tal-
vez esteja aí o segredo do suces-
so das transações: a preocupação 
com a reputação. "A própria rede 
se autogerencia", afirma o em-
preendedor paulistano Guilher-
me Brammer, que criou o site. 

Dono da GreenBusiness, uma em-
presa de soluções para resíduos indus 
triais, Brammer gastou muita saliva 
para convencer investidores a colocar 
dinheiro no DescolaAí. Deu cer-
to. O portal de aluguel de quin-
quilharia conseguiu R$ 1 milhão 
em aportes. "É um site para pes-
soas que têm tranqueira em casa 
e querem ganhar dinheiro com 
isso", afirma ele, grande entusias-
ta do compartilhamento. Ele diz 
que também vai colocar suas bu-
gigangas para alugar. A expecta-
tiva é chegar a 100 mil usuários 
até meados do próximo ano. 

O conceito por trás desse mo-
delo de negócios é o compartilha-
mento de bens. Já virou tendên-
cia em outros países, mas ainda é 
pouco conhecido por aqui. Algu-
mas empresas americanas e euro-

peias faturam milhões com o alu-
guel e a troca. "Estamos criando 
uma economia em que o acesso a 
bens, serviços e talentos vence a 
propriedade deles", afirma a em-
presária Lisa Gansky, autora do 
livro Mesh: por que o futuro dos ne-
gócios é compartilhar, recém-lan-
çado no Brasil. "Em muitos casos, 
é mais barato e mais convenien-
te ter acesso a alguma coisa, em 
vez de possuí-la." Brammer diz 
que há hoje nos EUA cerca de 50 
milhões de furadeiras. A média 
de uso da ferramenta é entre seis 
e 13 minutos. "Faz mais sentido 
pagar pelo uso de uma furadei-
ra do que pela propriedade", diz. 

Os negócios de compartilha-
mento nos Estados Unidos vêm 
se expandindo rapidamente. Na 
mesma linha do DescolaAí, há 
pelo menos três grandes empresas 
americanas: o NeighborGoods, o 

SnapGoods e o Sha-
reSomeSugar. Todos 
promovem o aluguel 
de objetos na vizi-
nhança. Há também 
os sites especializados. 
O ThredUp é um de-

les. O portal americano visa à tro-
ca de roupas. Nasceu com o foco 
nos adultos, mas logo descobriu 
outro filão de mercado, as crian-
ças. Pelo ThredUp, são negocia-
das cerca de 14 mil peças infantis 
todo mês. Aquelas roupinhas que 
ficaram pequenas para os filhos. 

Essas empresas buscaram inspi-
ração na mesma fonte, a Zipcar. A 
americana não fabrica, não con-
serta nem vende automóveis. Ela 
os distribui por diferentes pontos 
da cidade, para atender aquele que 
precisa de um carro naquele mo-
mento. É diferente das companhias 
convencionais de aluguel, princi-
palmente porque você pode ter o 
automóvel só por algumas horas. 
O crescimento da Zipcar na últi-
ma década é surpreendente: uma 
média de 30% ao ano. Poucas em-
presas alcançaram essa taxa. Em 
nove anos, ela expandiu 674%. Es-
tima-se que os usuários do serviço 
economizem uma média de US$ 
400 a US$ 600 por mês com segu-
ro, manutenção e combustível. 

O cenário econômico na Europa 
e nos EUA ajuda a explicar o su-



cesso. A recessão nessas regiões foi 
definitiva para o salto desses negó-
cios. Com a crise, os consumido-
res viram uma oportunidade nos 
apetrechos guardados na garagem. 
"Muitas pessoas e empresas estão 
reconsiderando a relação entre 
o custo e o valor real das coisas", 
afirma Lisa. Ela dá um exemplo: 
os carros americanos e europeus, 
diz, são usados só 8% do tem-
po. Os outros 92% ficam parados 
no estacionamento. "O tempo em 
que não são usados é lixo", diz ela. 

Essa revisão dos moldes do con-
sumo tem instigado alguns ques-
tionamentos. Faz mesmo sen-
tido para a maioria das pessoas 
comprar um carro? Ou seria mais 
eficiente e econômico compar-
tilhar um? As empresas tradicio-
nais já começam a repensar seus 
modelos e apostar em experiên-
cias de microlocação. Recentemen-
te, a montadora alemã Daimler AG 
(antiga DaimlerChrysler) lançou o 
car2go, um serviço de comparti-
lhamento de carros parecido com 
o Zipcar que já chegou a vários 
países. "A empresa está chegando 
a outro tipo de cliente, que pro-
vavelmente não compraria um de 
seus veículos hoje", afirma Lisa. 

A ideia básica do consumo colabo-
rativo é devolver o uso ao que estava 
desenganado no fundo do armário. 
Quando as pessoas fazem isso, se-
gundo alguns ambientalistas, além 
de economizar (numa ponta) e ga-
nhar dinheiro (na outra), elas dão 
uma folga para o planeta. Existe uma 
linha da economia que defende um 
crescimento mais baseado em ser-
viços do que em bens. Seus princi-
pais representantes, os economistas 
americanos Herman Daly e Robert 
Constanza, afirmam que isso con-
tinuaria aumentando nosso bem-
estar e reduziria os impactos sobre 
os recursos naturais da fabricação 
de novos produtos. Existe outro ga-
nho, além do ambiental. O pesqui-
sador Paul Zak, da Universidade da 
Califórnia, analisou participantes de 
sites de compartilhamento. Segun-
do ele, a relação com os vizinhos 
reduz o isolamento social e refres-
ca nossa rede de amigos. "Estamos 
atendendo ao desejo de, em um 
mundo acelerado, ainda manter co-
nexões reais com a comunidade", diz. 
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