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A história mostra: a tecnologia é capaz de revolucinar tudo à sua volta. No 
final do século 18, a Europa passava por mudanças tecnológicas que levaram 
à Revolução Industrial. A mecanização permitiu a produção em série e o 
aumento do consumo mundo afora. Foi quando a lógica do "quanto mais, 
melhor" surgiu e ganhou a força que ainda mantém até hoje. 

Século 21 .A internet se popularizou em larga escala. Redes sociais conec-
tam ideias e pessoas sem fronteiras. Ao mesmo tempo, a tecnologia aproxima e 
fortalece comunidades locais. Sustentabilidade é a palavra da vez. Os recursos 
naturais são cada vez mais escassos e a noção de "quanto mais, melhor" aos 
poucos deixa de fazer sentido. Outra revolução está em curso? 

Se depender de projetos, empresas, especialistas e consumidores do mundo 
todo que tornam vivo o conceito de consumo colaborativo, a resposta é: sim! 
"Os modelos de negócios e a abordagem da economia do compartilhamento 
são muito diferentes daqueles da Revolução Industrial", diz Lisa Gansky, auto-
ra do livro "Mesh: Porque o Futuro dos Negócios é Compartilhar" e uma das 
mais importantes especialistas em negócios colaborativos no mundo. 

A revolução da colaboração está, sim, em andamento. O movimento in-
verte o sentido da palavra "posse" para "compartilhamento". Produtos passam 
a ser usados sob a lógica de serviço: o consumidor paga para usufruir do 
beneficio do objeto por meio de empréstimo, troca, aluguel e compartilha-
mento. A tendência também reinventa a forma como as pessoas usam seu 
tempo e trocam conhecimento. Tudo impulsionado pela popularização das 
plataformas digitais. 

"O conceito de compartilhar já existia, mas em pequenos grupos locais. 
Com a força das mídias sociais, milhares de grupos e sites se conectam. Ago-
ra, são grupos gigantes que dividem carros, compartilham casas e produtos. 
Isso faz o consumo ser mais colaborativo e sustentável", afirma Gil Giardelli, 
professor de marketing digital do MBA e pós-graduação da Escola Superior 
de Propaganda e Marketing (ESPM) e CEO da Gaia Creative, empresa espe-
cializada em tendências digitais. 

MENOS LIXO E DESPERDÍCIO 
Com a valorização do acesso aos bens e serviços, em vez da posse o des-

perdício é reduzido drasticamente e o custo envolvido no ciclo de vida de um 

o que seria o consumo consciente 
que tanto ouvimos falar. No entan-
to eu sempre via as mesmas dicas, 
como 'feche a torneira ao escovar 
os dentes', mas nada relacionado 
ao dia a dia de consumo", lembra 
Guilherme Brammer, diretor do site 
DescolaAí e CEO da Green Busi-
ness, holding focada em projetos de 
economia criativa e sustentabilidade. 

Brammer criou o site DescolaAí, 
lançado em julho passado, depois de 
pesquisar experiências internacionais. 
O site permite a troca e o aluguel de 
artigos diversos e tem hoje oito mil 
usuários. Uma furadeira, por exem-
plo, usada em toda sua vida domés-
tica em média de seis a 13 minutos, 
ganha utilidade ao ser compartilhada. 
O usuário não paga para anunciar 
seu produto, mas o site ganha 10% 
do valor dos aluguéis realizados, pois 
oferece plataforma segura para con-
cretização das transações. 

PROVA DE CONFIANÇA 
A confiança é uma das palavras-

-chave quando o assunto é compar-
tilhamento. Por isso, o aplicativo de 
trocas Dois Camelos usa o Facebook 
como plataforma. "Acreditamos que 
a força do consumo colaborativo 
está na reputação das pessoas e o 
Facebook nos ajuda muito nesse 

produto passa a fazer mais sentido. A crise econômica que explodiu em 2008 
foi um dos catalisadores da economia do compartilhamento, principalmente 
na Europa e nos Estados Unidos. 

"O impacto da recessão nos fez repensar, enquanto indivíduos e empresas, 
a relação entre o custo o valor das coisas que temos, precisamos ou queremos", 
afirma Lisa. Segundo ela, o século 20 foi organizado em torno do (falso) prin-
cípio da propriedade. "Na realidade, era uma economia orientada pela dívida, 
o que resultava em uma propriedade ficcional dos bens", diz a especialista. 

No Brasil, projetos de consumo compartilhado são recentes. Em comum, 
eles se inspiraram em experiências internacionais que já provaram: pensar 
coletivamente pode dar lucro. Também usam site ou rede social como plata-
formas de negócios, cresceram rapidamente e têm planos ambiciosos para ex-
pandir e divulgar o consumo colaborativo para a população brasileira. "Co-
mecei a pensar em formas de evitar que o lixo fosse produzido. Questionei 

quesito", explica Fernanda Athayde, 
arquiteta e sócia do Dois Camelos. 
Em dezembro de 2010, ela percebeu 
que poderia potencializar o escambo 
informal que fazia em família, entre 
primas e irmãs, para um ambiente 
em rede que envolvesse mais pessoas. 

Mais de 37 mil usuários depois 
do lançamento, o Dois Camelos está 
finalizando seu modelo de negócios 
e se prepara para lançar a segunda 
versão do aplicativo. O objetivo é ga-
nhar dinheiro com a venda de publi-
cidade, mas somente para empresas A ut
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Heilman, criador e diretor-geral 
do site, tentou encontrar (e não 
achou) um serviço de aluguel de 
brinquedos. Os filhos crescem 
muito rápido. Principalmente na 
fase de zero a três anos, as crianças 
brincam, aprendem e precisam de 
novos itens com freqüência. 

"Procurei exemplos de países 
como Singapura e Nova Zelândia. 
Depois fiz uma pesquisa de merca-
do, o resultado foi positivo e o Clube 
do Brinquedo entrou no ar em abril 
de 2010", diz Heilman. Ele deixou 
o trabalho na área de processamento 
de dados de marketing para se de-
dicar ao empreendimento. Hoje são 
cerca de 400 locações de brinquedos 
por mês. Os pais podem manter pla-
nos de dois a sete brinquedos men-
sais e existe até vale-presente. 

Os usuários do Clube do Brin-
quedo são de todas as faixas de 
renda. "A classe baixa aluga porque 
comprar um brinquedo de qualida-
de é caro. A classe média vê vanta-
gem ao economizar espaço em casa, 
pois devolve o brinquedo depois. A 
classe alta aluga pelo consumo cons-
ciente e pela comodidade de receber 
o item em casa", afirma. 

De pai para filho, o conceito de 
consumo colaborativo passa a fazer 
sentido desde a infância. Segundo 
Heilman, a maioria das crianças não 
chora quando o brinquedo aluga-
do vai embora, porque sabe que não 
precisa mais daquele item e que vai 

selecionadas que trabalham com questões ambientais e de sustentabilidade. 
Outra fonte de renda será o modelo corporativo, vendido a empresas interes-
sadas em estimular trocas entre seus funcionários. 

Em abril, uma nova versão do DescolaAí também vai entrar no ar. Nela, 
o foco sairá do produto para o usuário, que poderá contar histórias sobre os 
artigos oferecidos. "O site pode ser lindo, mas se não tiver confiança entre 
os usuários, não terá adesão. Queremos humanizar a plataforma e criar um 
ambiente mais divertido para as pessoas", diz Brammer. 

COMPARTILHAR DESDE A INFÂNCIA 
Diferentemente do senso comum, o perfil de pessoas e empresas dispostas 

a compartilhar vai muito além da faixa etária jovem, conectada, segundo a 
especialista em colaboração Lisa Gansky. "Muitos tipos de pessoas e empresas 
em mais de 120 países estão criando, experimentando, redefinindo e amplian-
do o compartilhamento de produtos e serviços", pontua. 

A aceitação do consumo colaborativo no Brasil, segundo Giardelli, da 
ESPM, será maior à medida que mais pessoas se apropriarem da internet com 
cidadania. "Estamos redescobrindo o conceito de sociedade de rede. Cada vez 
vamos nos conectar mais", afirma. 

Na capital paulista, o site Clube do Brinquedo é um exemplo de que 
compartilhamento que atende um público seletivo e exigente: pais e mães. 
Pai de um menino de quatro anos e de uma menina de dois, Wagner 
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O COMPARTILHAMENTO 
AMEAÇA GRANDES EMPRESAS? 

A resposta a essa pergunta não é única. Muitas 
empresas baseiam seu crescimento e modelo de negócios no 
lançamento periódico de novos produtos que substituem os 
antigos para gerar mais vendas. Para essas, a economia do 
compartilhamento pode ser uma ameaça. Mais pessoas usando 
um mesmo produto significa menos pessoas comprando. Mas o 
compartilhamento também pode ser visto como oportunidade 
de aproximar empresas e consumidores e criar valor 
compartilhado. "Estamos no início de uma grande mudança 
e aqueles que começarem a experimentar e a aprender cedo 
como participar da economia do compartilhamento irão sair na 
frente da concorrência e ganhar", afirma Lisa Gansky, autora 
do livro "Mesh: Porque o Futuro dos Negócios é Compartilhar". 

Um exemplo de grande empresa que aposta no 
compartilhamento é a General Motors. Ela é parceira do 
site de carsharing RelayRides com o objetivo de tornar o 
compartilhamento de carros cada vez mais fácil. Outra grande 
montadora, a BMW, investe no site "ParkatmyHouse" (estacione 
na minha casa, tradução livre) desde julho de 2011. Mais de 
cem mil pessoas no Reino Unido estão cadastradas no serviço 
em que os participantes compartilham suas garagens para 
estacionamento. No Brasil, a Brastemp aluga purificadores 
de água. Por uma taxa mensal, o consumidor tem água pura, 
manutenção, troca de refil e outros serviços sem taxa adicional. 
Afinal, ninguém sonha em comprar um filtro de água, mas, sim, 
em beber água fresca. 

PESSOAS 
Guilherme 

Brammer, do 
DescolaAí 

"O site pode 
ser lindo, mas 

se não tiver 
confiança 

entre os 
usuários, não 
terá adesão. 

Queremos 
humanizar a 

plataforma 
e criar um 

ambiente mais 
divertido para 

as pessoas" 

chegar um brinquedo novo. Alguns 
pequenos apelidaram os funcioná-
rios do Clube do Brinquedo de "Pa-
pai Noel da sacola verde", por causa 
da cor da embalagem que envolve o 
brinquedo novo trazido para a criança. 

SOLUÇÃO DE MOBILIDADE 
O compartilhamento de carros, 

bicicletas e motos é um dos mode-
los de consumo colaborativo mais 
difundidos no mundo. No Brasil, 
um dos exemplos é o Zazcar.A em-
presa, pioneira no compartilhamen-
to de carros (carsharing) na América 
Latina, foi criada em 2009, em São 
Paulo, capital. 

Segundo Felipe Barroso, diretor 
da Zazcar, o carsharing agrega quatro 
movimentos da sociedade: o desen-
volvimento da tecnologia, a busca 
por um trânsito mais viável nas gran-

des cidades, a preocupação das pes-
soas com o futuro do meio ambiente 
e o fato de os jovens estarem mais 
interessados em serviços do que na 
posse de bens. "Hoje é mais impor-
tante baixar uma música na internet 
do que ter o CD", exemplifica. 

A tecnologia é essencial, pois 
permite que os usuários cadastrados 
destravem os carros com cartões de 
identificação e que o computador 
de bordo registre o tempo de uso do 
carro (o serviço é cobrado por hora), 
entre outros dados. A pessoa reserva 
o carro por uma central de atendi-
mento ou internet, depois usa e de-
volve o veículo nos estacionamentos 
conveniados. 

Sem ter de se preocupar com 
manutenção, impostos e combus-
tível, 23% dos usuários do Zazcar 
venderam seus carros depois que co-

meçaram a usar o serviço. O dado 
apareceu em uma pesquisa condu-
zida pela empresa. O perfil predo-
minante de usuários é de homens 
(60%), entre 25 e 40 anos. 

No último ano a Zazcar cres-
ceu 300%, tem 650 clientes ativos e 
perspectivas de crescimento altas. A 
norte-americana Zipcar é a maior 
empresa do segmento no mundo, 
criada em 2000 e com mais de 670 
mil membros ativos, mil vezes mais 
que a versão tupiniquim. "E im-
portante que a ideia de comparti-
lhamento faça sentido no cotidiano. 
As pessoas não vão ficar procurando 
para quem emprestar um objetivo, 
mas se tem um site que disponibiliza 
isso de uma forma simples elas ade-
rem", diz Barroso. Você não precisa 
ter, mas algumas vezes tudo que pre-
cisa é usar um carro. A ut
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Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, São Paulo, ano 15, n. 167, p. 112-116 , mar. 2012.




