




Na dúvida entre comprar um carro 
ou uma casa de praia, há quem resolva 
ter ambos sem adquirir nenhum. São 
consumidores que fazem parte de um 
pequeno -mas crescente- nicho que 
não se importa em acumular posses, 
e sim em usufruir de tudo possuindo 
o mínimo possível. Para eles, ter me-
nos bens significa menos dor de ca-
beça, investimento e dano à natureza. 

Para atender a essa demanda, 
surge um mercado de consumo com-
partilhado, que é mais forte no ex-
terior, mas começa a chegar a São 
Paulo. São iniciativas que permitem 
compartilhar um carro, um apar-
tamento em uma cidade que você 

escolhe como destino de viagem, um 
punhado de roupas que você não usa 
mais. Tudo com a ajuda da internet. 

Atitudes como essas evitam o acú-
mulo de lixo e a produção desenfre-
ada de bens de consumo e geram 
uma economia alternativa que vem 
se consolidando como serviço profis-
sional. "O mundo sustentável dos sé-
culos 21,22,23 vai ser compartilhado. 
As coisas não necessariamente vão 
ser minhas ou suas, mas vamos usá-
las: de um livro a um carro", avalia 
Estanislau Maria, do Instituto Akatu 
pelo Consumo Consciente. 

Conheça, a seguir, algumas inicia-
tivas que já aportaram por aqui. • 



Alugue uma casa para ficar por noite, diretamente com os 
proprietários, em 9.000 cidades de 170 países -de um futon em 
Nova York por US$ 10 a um loft em Paris por US$ 2.500. É o que 
oferece o Air BNB (www.airbnb.com), um dos maiores sites 
de compartilhamento de propriedades. 

0 endereço foi criado em 2007 e funciona como um espaço 
de troca de imóveis: se você vai viajar e quer alugar temporaria-
mente seu apartamento, basta postar fotos e informações dele e 
esperar o contato de um hóspede. Também é possível alugar ape-
nas quartos ou aquela casa de veraneio que fica vazia. 0 diferen-
cial é que o site faz uma pré-seleção e só oferece lugares bacanas. 

A designer paulistana Mai Silva, 26, já usou o Air BNB três 
vezes, quando precisou se hospedar em San Francisco, Los 
Angeles e Nova York: "Não gosto muito do ambiente de hostel, 
prefiro algo mais reservado. Como eu estava fazendo uma via-
gem longa, para mim era importante ter um pouco de priva-
cidade, uma cozinha e um bom preço", conta ela, que pagou, 
em média, US$ 100 por noite em cada cidade. 

compartilhe 
seu carro 

Na cidade que tem 7 milhões de 
carros, quem quiser abrir mão de 
comprar um veículo tem uma nova 
alternativa: dividi-lo com outros usu-
ários. Fundada há dois anos, a Zazcar, 
empresa de compartilhamento de ve-
ículos, atende cerca de 350 clientes 
que se revezam no uso de 14 carros. 

Felipe Barroso, 32, sócio-diretor 
da companhia, diz que se trata de 
um tipo especial de aluguel de car-
ros, menos burocrático. "Ter um car-
ro em uma cidade como São Paulo é 
muito caro e muito poluente. Consi-
derando o valor do seguro, da manu-
tenção, a prestação do próprio carro e 
a desvalorização, não dá para gastar 
menos de R$ 1.000 por mês", afirma. 

A pedido da são paulo, Samy Da-
na, professor de finanças pessoais 
da Fundação Getúlio Vargas, com-
parou os custos anuais para manter 
um carro popular e os custos do uso 

do carro compartilhado pagando-se 
R$ 8,90 por hora (preço no plano 
mais barato), com gasolina incluí-
da. A constatação dele é que o car-
ro compartilhado é mais econômico 
para quem faz uso dele por até três 
horas e 20 minutos por dia. 

Para utilizar o carro nesse esque-
ma, o usuário se cadastra e recebe um 
cartão que faz as vezes de chave. Quan-
do quer usar um, faz o agendamento 
pela internet e vai retirá-lo em um dos 
estacionamentos conveniados, que fi-
cam na avenida Paulista e nos bairros 
de Moema, Vila Olímpia e Pinheiros. 

Fernando Donato, 31, que traba-
lha para empresas de marketing, 
usa um mix de transporte público, 
táxi e carro compartilhado. "Meu 
prédio não tem garagem e só o va-
lor do estacionamento aqui perto já é 
R$ 300, que é mais do que eu gasto por 
mês usando o carro compartilhado." 

http://www.airbnb.com


Hoje, a empresa de Fernanda -a 
Pto de Contato- é só mais uma en-
tre as que atuam em São Paulo. Ela 
tem duas unidades, em Pinheiros e 
nos Jardins, e atende cerca de 70 pro-
fissionais liberais e empreendedores 
que estão começando seus negócios. 

"Os maiores atrativos são o custo 
reduzido e a falta de burocracia. En-
quanto alugar um escritório deman-
da fiador e contratações, aqui é só 
chegar e trabalhar. No dia em que o 
cliente mudar de idéia, basta colo-
car a bolsa debaixo do braço e ir em-
bora", diz. A uma taxa mensal de 
R$ 1.500 (valor mais alto cobrado pela 
empresa), é possível usar o escritório to-
dos os dias das 9h às 21h, por exemplo. 

São Paulo conta, também, com 
The Hub, escritório que atende cerca 
de 200 profissionais. Cada um deles 
paga aluguel de até R$ 800 para usar 
uma infraestrutura que inclui bibliote-
ca, sala de reuniões e internet. A casa 
ainda organiza palestras sobre como 
realizar projetos pessoais e incentiva 
parcerias entre os usuários. • 



troque suas roupas 
Em maio de 2009, a publicitária Ana Luiza Mc-

Laren, 29, tinha um apartamento pequeno quando sur-
tou e começou a atirar roupas e acessórios em um mon-
tinho. 0 namorado perguntou o que estava acontecendo, 
e ela respondeu: "Enjoei dessas coisas. Aliás, vê aí se o domínio 
www.enjoei.com.br está disponível na internet". 

Estava. E foi do surto de Ana que nasceu o bazar virtual 
Enjoei, que já postou mais de 590 itens, 80% deles vendidos 
com sucesso. Quem decide o valor das mercadorias é o dono do 
produto, mas o site fica com 15%. 

Outra iniciativa que segue uma filosofia parecida é o "clothing 
swap" (bazar onde as pessoas trocam peças). A publicitária Lalai 
Luna, 37, organizou um via Facebook. Para ela, a troca faz com 
que o consumidor reflita. "Enchemos sacolas com coisas que 
não usamos, mas não fazemos nada com elas. Não vendemos, 
não doamos e tudo ocupa espaço. Melhor mudar de atitude." 

Por que essa necessidade de divi-
dir o tempo inteiro? A gente desa-
prendeu a viver sozinho? 
A gente nunca soube viver sozinho! Viven-
do em comunidade, compartilhar tudo 
era natural. Passamos por uma fase lon-
ga, acentuada desde a Revolução Indus-
trial, de individualismo extremo. As no-
vas tecnologias têm nos empurrado pa-
ra uma nova concepção de vida comuni-
tária em que voltamos a dividir, não ne-
cessariamente com quem mora do nos-
so lado, mas com qualquer pessoa que 
tenha a ver com a gente. 

Isso tem a ver com a noção de aldeia 
global impulsionada pela internet? 
Tem, e acho que grande parte da estra-
nheza que o compart i lhamento ainda 

gera hoje é fruto do discurso do indi-
vidualismo. Eu vejo as pessoas falan-
do sobre a chatice que é o amigo com-
parti lhar demais nas redes sociais e fi-
co pensando: mas não foi sempre as-
sim? Nossas bisavós não iam até a casa 
da vizinha e contavam tudo? 
O comparti lhamento torna as pessoas 
mais concretas. O que a internet vem fa-
zendo é resgatar nosso espírito de co-
munidade. Hoje, a reputação na rede va-
le muito e é o que garante que eu possa 
doar dinheiro para um projeto, alugar mi-
nha casa ou dar uma carona para você. 

No Brasil, as compras coletivas são 
um fenômeno. Elas ajudam o am-
biente ou encorajam o consumo 
desnecessário e por impulso? 

Consumo colaborativo e compras cole-
tivas são coisas diferentes. [Nas com-
pras coletivas] Vemos consumidores se 
unindo para consumir ainda mais coisas 
desnecessárias. 
Mas, se isso for feito do jeito certo, pode 
ajudar. As pessoas podem comprar pro-
dutos sustentáveis, como energia solar 
ou comida tocai. 
Já o consumo colaborativo é quando a 
tecnologia permite a troca e o compar-
ti lhamento de bens de formas e em es-
calas que nunca foram possíveis antes. 
Isso ajuda o mundo social, ambiental e 
economicamente, sobretudo porque es-
tamos aumentando a vida úti l dos pro-
dutos e reduzindo o desperdício. Pela 
primeira vez, a tecnologia nos permite 
redistribuir melhor nossas riquezas. 

http://www.enjoei.com.br


tire seu projeto 
do papel 

Você tem esse projeto incrível pe-
lo qual seus amigos suspiram, mas as 
empresas não dão a menor bola. Mais 
grave que isso: talvez você nem saiba 
como abordar uma companhia ou o 
governo pedindo incentivo. Antes, su-
as opções eram arquivar a idéia ou fi-
nanciar com o próprio bolso. Depois 
do "crowdfunding", você pode ela-
borar o projeto e colocá-lo sob apre-
ciação de um exército de mecenas 

virtuais que apoiam financeiramente 
ações que julgam interessantes. 

No Brasil, os maiores sites desse ti-
po são o Catarse e o Movere. Os dois 
aceitam todo tipo de projeto: show, ex-
posição, filme, aplicativo para iPhone 
e produto tecnológico. As exigências 
são que o projeto seja criativo e tenha 
começo, meio e fim definidos. Os au-
tores explicam o que querem fazer e 
de quanto dinheiro precisam. Cada 
internauta define o quanto quer doar. 

Até agora, o Catarse já aprovou 40 
projetos. Desses, 12 foram finalizados 
com sucesso, isto é, conseguiram o di-
nheiro de que precisavam. No total, o 
site movimentou cerca de R$ 130 mil 
e rendeu R$ 6.000 aos fundadores, 
que cobram uma taxa de 5% sobre os 
projetos bem-sucedidos. 

Segundo Diego Reeberg, um dos 
criadores do site, o que garante que os 
autores não vão simplesmente sumir 
com o dinheiro doado é que sua cre-
dibilidade está em jogo: "Entre 60% 
e 80% dos apoiadores fazem parte da 
rede de relacionamentos do autor do 
projeto. Ele precisa se expor, divulgar 
seu nome, e-mail, perfil nas redes so-
ciais. Usar o dinheiro indevidamente 
geraria um dano de imagem para ele 
que certamente não compensaria." 

O primeiro projeto financiado pe-
lo Catarse foi o Cidade para Pessoas, 
de Natália Garcia, 27, sobre soluções 
para o trânsito. Para tirá-lo do papel 
-ou, no caso, colocá-lo no papel-, 
Natália começou a vender lotes do 
projeto. Levantou R$ 25 mil, que pa-
garam metade da viagem, que está em 
curso e já passou por Copenhague, 
Amsterdã e Barcelona. 

A outra metade está sendo nego-
ciada com empresas aéreas, alber-
gues e outros patrocinadores. "Foi 
mais legal viabilizar o projeto des-
se jeito. Hoje tem um monte de gen-
te em torno da idéia. Eles ajudaram 
não só com a grana, mas com traba-
lho, programando o site, fazendo a 
identidade gráfica. Trabalhar cola-
borativamente é mais interessante 
do que do jeito tradicional". • 



De sua plantação de girassóis no 
alto de uma pequena colina, Luis 
Barrichello, 60, dono de um sítio de 
orgânicos em Mogi Mirim (a 151 km 
de São Paulo), aponta a propriedade 
ao lado, onde são cultivados milhos 
transgênicos. "Olha lá, você não vê 
nenhum passarinho", diz. 

Não se trata de mera rivalidade en-
tre vizinhos. Segundo o produtor, a 
presença de pássaros e insetos sobre-
voando plantações costuma ser mui-
to maior nos locais de cultivo orgânico 
do que nos que utilizam agrotóxicos. 

Além dos girassóis, usados para 
produzir óleo e sementes, ele cultiva 
em seu território, livre de agrotóxi-
cos, arroz, milho, feijão e cogumelos. 

Mas não é simples como parece. A 
opção de não utilizar pesticidas pode 
se converter num quebra-cabeça ru-
ral. Por exemplo: Luis só poderia plan-
tar milho em seu terreno se a planta-
ção vizinha estivese a mais de cem 
metros. "Não ia dar outra, o milho 

transgênico aqui do lado se mistura-
ria ao meu", diz, enquanto arranca o 
mato que cresceu em sua plantação. 

Em sítios onde se produzem or-
gânicos, é assim que funciona: qua-
se todas as atividades são feitas ma-
nualmente. Enquanto o vizinho de 
Barrichello usa produtos químicos 
para afugentar as pragas, ele conta 
com cerca de dez funcionários para 
cuidar de cada pé de seu plantio. 

O serviço inclui carpir em torno de 
cada planta, adubar o solo e espan-
tar eventuais pragas -um dos méto-
dos usa um preparado de pinga com 
pimenta. Barrichello já plantava pe-
lo método convencional desde 1964, 
mas começou com os orgânicos em 
2001. "Dá dez vezes mais trabalho." 

Em parte, são os esforços para pre-
servar a plantação de pestes e de in-
tempéries climáticas as justificativas 
dos produtores para os preços dos 
orgânicos -nos supermercados, eles 
podem custar até três vezes mais. • 



É esse o principal motivo para que 
42% dos brasileiros -a maioria das 
classes C e D- ainda não incluam pro-
dutos orgânicos na cesta de compras, 
segundo uma pesquisa da GfK Cus-
tom Research Brasil, feita em 2010. 

Mesmo assim, Barrichello afirma 
que vende "absolutamente tudo" o 
que planta. "Nunca sobra nada. Se 
pudéssemos produzir mais, é certo 
que continuaríamos vendendo tudo." 

Está na moda 
Embora não haja estudo sobre o 

crescimento da demanda por orgâni-
cos, é evidente que quem investe nos 
produtos sem agrotóxicos está encon-
trando mais espaço nas prateleiras. 

O Pão de Açúcar, um dos maiores 
vendedores de orgânicos do Estado, 
dá sinais do fenômeno. Embora esses 
produtos ainda representem 3% dos 



itens agrícolas disponíveis, as ven-
das no segmento crescem até 40% ao 
ano. Somados os dois últimos anos, o 
faturamento atingiu R$ 130 milhões. 

Para atender à demanda, especial-
mente na cidade de São Paulo, a me-
ta é crescer 30% em 2011 em relação 
ao ano passado, diz a gerente de orgâ-
nicos da rede, Sandra Caires Sabóia. 

Segundo Vanice Schmidt, geren-
te da Ecocert -selo francês presente 
em 80 países e um dos mais atuan-
tes no Brasil-, a procura por certifi-
cações tem crescido anualmente, com 
forte demanda em São Paulo. "Co-
meçamos em 2001 com três projetos. 
Hoje, temos 200", diz. 

A conta complica quando os nú-
meros que crescem são os de agrotó-
xicos presentes nos produtos não or-
gânicos. Em tese, eles não fazem mal 
para o organismo humano se aplica-
dos em doses estabelecidas em lei. 

Mas, em pesquisa feita em 2009, 
a Anvisa (Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária) detectou um índi-
ce excessivo em 15% dos 1.773 itens 
recolhidos em supermercados do 
país. Foram constatadas irregularida-
des especialmente no pimentão: mais 
de 64% da amostra tinha problemas. 
O Brasil é hoje o maior consumidor 
mundial de agrotóxicos. 

Pimenta com pinga 
Para substituir os agrotóxicos, 

muitos produtores de orgânicos uti-
lizam praguicidas biológicos. 

Na Santa Madalena, fazenda de 17 
hectares em Cordeirópolis (a cerca de 
150 km de São Paulo), por exemplo, 
toda semana é solto sobre as plan-
tações um punhado de tricogramas 
-vespas que são predadoras natu-
rais da broca rosa e costumam ata-
car plantações de tomate. Outro "jei-
tinho" que se tornou comum nesse 
tipo de cultura é a pulverização de 
pimenta com pinga (ou álcool). • 

A prox imidade entre produtor 

e comprador favorece um comércio 

sem in termediár ios . Por isso, tem 

crescido na cidade a procura pela 

entrega domic i l ia r de orgânicos. 

A sãopaulo testou A Boa Terra, 

Caminhos da Roça e Feiraorgânica. 

Todos entregaram produtos com bom 

aspecto e de sabores mais marcantes 

do que os dos convencionais. 

Só há um inconveniente: é preciso 

ter alguém em casa para receber 

a compra. É possível, no máximo, 

especif icar se a entrega deve ser 

feita pela manhã ou à tarde. 

O processo é sempre igual: uma 

vez cadastrado na in ternet , o cl iente 

passa a receber semanalmente 

a lista com os produtos (que var iam 

de acordo com a época e com os 

resultados do plant io). O pedido 

pode ser fe i to on-l ine ou por telefone. 

Há granolas, carnes, iogurtes e mel, 

além de frutas, legumes e hortal iças. 

As três empresas passam a imagem 

de ecologicamente corretas e usam 

caixas e sacos de papelão para as 

entregas. Os sites também fornecem 

informações nutr ic ionais e boas 

receitas para uma cozinha saudável. 



Produtos orgânicos são mais saborosos do que os não 

orgânicos? Dois chefs paul istanos foram convidados 

pela sãopaulo para um teste. A br incadeira consist ia 

em preparar um prato em duas versões, uma com 

al imentos orgânicos e outra com produtos comuns. 

A especial ista em orgânicos Tatá Cury f icou encarregada 

do preparo. Os "aud i to res" foram Diego Belda, que 

serve sanduíches e iguar ias com língua e cabr i to em seu 

restaurante, e Renato Caleff i , especial izado em cozinha 

orgânica. Eles não sabiam a diferença entre os pratos. 



No pomar da Santa Madalena, 
ainda é possível encontrar joani-
nhas, que atacam o pulgão. 

Para adubar o solo, é utilizada 
principalmente farinha de osso (um 
preparo feito dos restos do gado que 
vai para o abate). O trabalho é fei-
to com a ajuda de dez funcionários. 
"Antes de plantar orgânicos, só preci-
sávamos de um empregado", conta a 
engenheira agrônoma Maíra Marone-
si, 27, que cuida do local com os pais. 

A família acorda às 6h para cul-
tivar frutas, hortaliças e legumes, 
vendidos na feira de orgânicos do 
parque da Água Branca, na capital 
paulista. Eles adotam métodos de 

cultivo naturais há cerca de 20 anos. 
Rita Maronesi, mãe de Maíra, diz 

que a decisão de investir nos orgâni-
cos foi pensada a partir de um proble-
ma de saúde. Ela tinha hemorragias 
constantes devido a uma plaquetope-
nia, doença que resulta na diminui-
ção de plaquetas no sangue. Tratou-
se com medicamentos, mas garante 
que só encontrou a cura quando mu-
dou seus hábitos alimentares. "Co-
mecei a comer orgânicos que plan-
tei só pra mim. Então resolvi mudar 
a cultura. Eu não queria que aquilo 
fizesse mal para outras pessoas", diz. 

Às sextas, os produtos da San-
ta Madalena são encaixotados para 

que, aos sábados, sejam levados 
para a feira da Água Branca. 

Cerca de 250 caixas, com tomate, 
alface, beterraba, cenoura e outros 
produtos similares, enchem um pe-
queno caminhão. Os preços são flu-
tuantes, dependem da produção. A 
cenoura, por exemplo, em geral cus-
ta R$ 3,50 o quilo, mas teve uma le-
ve valorização (subiu para R$ 4) por 
conta de chuvas e de granizo. 

Maíra afirma que tudo é comercia-
lizado. "Se a gente produzisse mais, 
não seria nada difícil vender." • 

Desde janeiro, só podem ser vendidos como orgânicos 
no Brasil os produtos que estejam de acordo com 
a carti lha prevista pela lei n° 10.831, de 2003. 
As cert i f icadoras que já atuavam no país, muitas 
delas mult inacionais estrangeiras, também precisaram 
se adaptar à nova regulamentação para poder emit i r o 
selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade 
Orgânica, que atesta a qualidade dos produtos. 
Para a engenheira agrônoma Maíra Maronesi, da 

fazenda Santa Madalena, a mudança traz benefícios. 
"Os produtores de orgânicos estavam usando normas 
internacionais, sendo que a nossa realidade é diferente 
da francesa, da japonesa. Precisávamos criar algo nosso." 
Mas a lei também trouxe complicações. O produtor 
Luis Barrichello sente-se prejudicado porque o cogumelo 
orgânico não foi incluído na lista de alimentos que podem 
ser certif icados, passando a ser vendido nas prateleiras 
dos não orgânicos pelo mesmo valor desses. 













Era o inverno de 2005 em Hous-
ton, Texas, quando a norte-ameri-
cana Magda Sayeg resolveu deixar 
o ambiente em que vive um pou-
co mais quente. Primeiro, envolveu 
uma maçaneta em tricô colorido. De-
pois, uma placa de "Pare" e um tele-
fone público. Desde então, ela ins-
pirou pessoas a tornarem as cidades 
mais coloridas com pedaços de tricô, 
num movimento conhecido como 
"knit graffiti" (grafite de tricô). 

Magda é uma das artistas que vêm 
deixando as cidades mais bonitas e 
lúdicas com suas intervenções urba-
nas. Com bicicletas no céu, árvores 
agasalhadas ou paredes que conver-
sam, esses artistas questionam a ma-
neira como vemos o lugar onde mo-
ramos. "Nossas cidades são cheias de 
concreto e aço. É difícil sentir que um 

espaço pertence a você até torná-lo seu 
de alguma maneira", diz Magda. 

A artista plástica inglesa Anna Gar-
forth também resolveu se apropriar 
do espaço urbano fazendo ecografite, 
que dispensa o spray. Ela usou folhas 
secas e musgos para escrever em pa-
redes a frase "In this spore borne air" 
(nesta semente nasce ar). "Encontrei 
inspiração nas ervas daninhas que se 
empurram pelas rachaduras. De re-
pente, me tornei consciente do mun-
do natural que estava convivendo com 
uma paisagem de concreto", diz. 

Ao ver paredes desgastadas, o ar-
tista português Alexandre Farto, 24, o 
Vhils, teve a idéia de recuperar a fun-
ção da rua como meio de comunicação. 
"É uma espécie de arqueologia con-
temporânea. Pinto rostos [removendo 
e descascando paredes]." • 





São Paulo 
Foi também removendo camadas 

-nesse caso, de poluição- que o pau-
listano Alexandre Órion criou "Ossá-
rio". Após observar como os túneis de 
São Paulo se tornam pretos, ele pas-
sou 17 madrugadas (em 2006) lim-
pando a fuligem dos carros para de-
senhar 3.500 crânios no túnel Max 
Feffer, na avenida Cidade Jardim. 
"Meus trabalhos têm sempre cama-
das de discussão que vão da arte à 
banalidade do cotidiano", diz. 

Expoente paulistano das inter-
venções urbanas com veia ecológi-
ca, Eduardo Srur já surpreendeu a 
cidade "pendurando" bicicletas no 
céu na avenida Paulista e instalando 
antenas no Mube (Museu Brasileiro 
de Esculturas) e barracas coloridas 
na av. Dr. Arnaldo, para "reenergizar 

aquele esqueleto de concreto inerte". 
Entre suas obras mais conhecidas, 

estão as que interferem nos maltrata-
dos rios Pinheiros e Tietê. No primei-
ro, em 2006, ele colocou caiaques e 
manequins. No segundo, em 2008, 
esculturas na forma de garrafas PET. 
"'Caiaques' é o amor platônico entre 
os cidadãos e o rio Pinheiros", diz. 

Outro ícone da cidade, o Minho-
cão, eleita a obra mais feia da metró-
pole em pesquisa Datafolha (2004), 
recebeu flores de cal no asfalto, em 
2009, transformando-se num jardim 
pelas mãos do artista Felipe Morozini. 

Em "I Have to Say", ele colou frases 
em vários pontos de São Paulo. "Tem 
uma frase em que eu sempre penso: 
'Respeite-me após me usar'. É sensa-
cional pensar numa cidade falando 
isso para os seus moradores." • 

Text Box
Fonte: Sãopaulo: Folha de São Paulo, São Paulo, n. 50, p. 20-44, 29 a 4 jun. 2011.




