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O Inmetro fecha 2012 com 850 mil
fiscalizações, de cerca de 150 milhões
de produtos ou serviços certificados,
com índice de irregularidades de 2% l

2% DE IRREGULARIDADES ONDE RECLAMAR
O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)
funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das
13h às 17h, na Rua Desembargador Guimarães 21, Água
Branca, São Paulo/SP. O telefone é (11) 3874-2152

DefesadoConsumidor

Defesa
naweb

oglobo.com.br/defesadoconsumidor

l RECALL: A Triumph
Motorcycles Brazil faz recall de
cem motos. Marcha lenta
instável pode desligar o motor
e derrubar o condutor

l BAGAGEM: Às vésperas do
Ano Novo e das férias de
janeiro, Procon-SP divulga
orientações com bagagens em
transportes rodoviário e aéreo

Buscar formas de compartilhar, trocar,
vender produtos ou serviços: essa é a
base do chamado consumo colaborati-
vo, listado pela revista americana “Ti-
me” entre uma das “Dez ideias que po-
demmudar o mundo”. A prática, que já
é popular nos EstadosUnidos, Europa e
Austrália, vem ganhando adeptos no
Brasil. São iniciativas para organizar
caronas, promover o compartilhamen-
to de carros e bicicletas ou a troca de
moradias para as férias, bemcomoos já
manjados sites que fazem intermedia-
ção da venda de objetos usados, os bre-
chós e as casas de aluguel de roupas.
—As cidades, especialmente as euro-

peias, que já têm uma maturidade de
planejamento urbano diferente, com o
sofrimento advindo da crise tiveram de
repensar o consumo. E o sistema cola-
borativo, além de trazer economia, traz
outras vantagens. A dificuldade é o
tempo de busca e acesso a acervos para
troca, o que vem sendo driblado com
aplicativos e sites, como um americano
que permite saber o que está disponí-
vel para compartilhamento no raio de
um quilômetro da sua casa. Quando se
alcança escala, pode-se chegar a um
modelo denegócios lucrativo, tanto pa-
ra o empreendedor quanto para omeio
ambiente — diz Camila Haddad, uma
das mentoras da Cinesi, site voltado ao
compartilhamento de conhecimento.

RESGATE DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS
Camila já trabalhava com consumo
consciente quandodecidiu se debruçar
sobre o modelo colaborativo em seu
mestrado na Universidade de Londres.
A confiança, maior entrave ao novo sis-
tema, foi seu objeto de estudo.
— Nos centros urbanos, há um isola-

mento, você não conhece sequer seus
vizinhos, como abrir a porta e empres-
tar o carro? Fui estudar como impulsio-
nar a confiança e observei que, quanto
maior o engajamento das pessoas em
consumo colaborativo pela internet,
maior no mundo real, e vice-versa —
explica Camila. — Nas entrevistas per-
cebi que, nesse tipo de consumo, quan-
do a primeira experiência é boa, há um
impacto positivo na confiança no ser
humano de forma geral, e isso faz com
que as pessoas ampliem seu comporta-
mento de compartilhamento. Essa mu-
dança altera a forma como nós nos re-
lacionamos comos outros e coma soci-
edade, e tambémcomoos negócios são
feitos. O importante passa a ser o uso e
não a posse, e as empresas têm de pas-
sar a pensar mais a longo prazo, até em
formas de fazer um upgrade no produ-
to semque seja necessário o descarte. É
ummundo novo.
João Paulo Amaral, pesquisador do

Instituto Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec), ressalta que o novo
modelo demandará também uma nova
postura mercadológica das empresas,
que pressupõe transformar produto em

serviço. Ummodelo de negócios muito
próximo à sustentabilidade, diz:
— Pelo lado das empresas, é preciso

enfatizar a continuidade do uso daque-
le produto. E pelo lado da sociedade, é
necessária uma mudança de conceito.
Omais importante é o desafio de resga-
tar relações interpessoais. O consumo
colaborativo não traz só redução de
despesas e de recursos naturais, mas a
necessidade de estabelecer relações de
confiança, de respeito. E o comparti-
lhamento não deve ser só de bens, mas
também de experiências.

SUSTENTABILIDADE COM CONFORTO
Segundo Helio Mattar, diretor-presi-
dente do Instituto Akatu, que defende o
consumo consciente, essa mudança de
modelo levará a uma transição de uma
sociedade fortemente industrializada
para uma sociedade de serviços.
— O importante no consumo é o que

dá bem estar, não o valor, a posse. É
preciso repensar a vida, é umamudan-
ça de cultura ao longo do tempo. Os va-
rejistas de hoje, que pensamapenas em
vender bens, vão começar a pensar em
aluguel, na prestação de serviços de
manutenção. E a demanda por mais
serviços significa mais emprego e me-
nos uso de recursos naturais. Hoje con-
sumimos 50% amais do que o planeta é
capaz de renovar. O compartilhamento
é uma solução, semperda de conforto e
de conveniência — afirma Mattar.
Ele acrescenta que adotar o consumo

colaborativo pode trazer benefícios
com pequenas mudanças:
— Um exemplo são os produtos e

equipamentos para manutenção do-
méstica usados raramente, como fura-
deira, alicate, martelo, que poderiam
ser compartilhados com vizinhos ou
alugados. Outro são as máquinas de la-
var, que em prédios americanos ficam
concentradas numa lavanderia: ganha-
se em durabilidade, com aparelhos
mais robustos e serviços de manuten-
ção que não o deixam na mão, além de
a maior capacidade das lavadouras
proporcionar economia de água.
Jaqueline Santos não conhecia o con-

ceito de consumo compartilhado, mas
já o pratica há três anos. Em frente a sua
papelaria, em Niterói, ela criou um
ponto de compartilhamento de livros:
— Comecei com os livros do meu so-

brinho. Coloquei numa caixa para doar
e logo apareceram pessoas perguntan-
do se podiam trazer livros para a gente.
Acabou que o bairro todo comprou a
ideia. Negócio sem dinheiro é sempre
muito bom,muito saudável— conta Ja-
queline.
A professora Isabela Brandão já era

cliente da papelaria de Jaqueline e pas-
sou a ser uma das colaboradoras e usu-
árias mais frequentes da “biblioteca”.
— É uma forma de fazer a cultura gi-

rar. E ninguém tem mais lugar para
guardar livro em casa. Além disso, essa
experiência abre a visão de comunida-
de e as portas para outros compartilha-
mentos — afirma. l

Crescem nomundo iniciativas de consumo colaborativo, no qual o uso émais importante que a posse do bem
LEO MARTINS

Coletivo. Jaqueline (à esquerda) decidiu compartilhar livros, o que atraiu Isabela

Compartilhar: a chave para economia verde
LUCIANACASEMIRO

lucianac@oglobo.com.br

Diretora de Inovação da
consultoria Collaborative
Lab, a australiana aposta
no mercado brasileiro

Lauren Anderson

Modelo cria mais
oportunidade de
ser sustentável

lComo o consumo colaborativo
pode influenciar a transição pa-
ra uma economia verde?
Ele permite que as pessoas te-

nham acesso às coisas de que pre-
cisam, sem acúmulo material. O
consumo colaborativo possibilita
omelhor uso do que temos e tam-
bém limita a quantidade de coisas
que compramos, as quais têm um
impacto nos recursos naturais.

l Isso significa dar mais valor ao
uso do que à posse. Essamudan-
ça de cultura já está em curso?
Essa mudança de valores está

em curso, mas demora e começa
quando as pessoas entendem que
é mais conveniente compartilhar
ou trocar do que comprar coisas
novas todo o tempo. E se intensifi-
ca quando se percebe que há efei-
tos positivos, tanto para o meio
ambiente quanto financeiros.

l A web é um catalisador desse
movimento. Seria certo supor
que os jovens são a maioria?
O fato de a Geração Y ter uma

relação mais instintiva com a in-
ternet influencia para que o con-
sumo colaborativo afete esse gru-
po. Mas, de fato, o maior mercado
desse movimento são as pessoas
commais de 55 anos, usualmente
já aposentadas, vivendo o “ninho
vazio”, em busca de compartilhar
suas habilidades e seu tempo.

lQuais países estão mais desen-
volvidos nesse conceito?
Estados Unidos e Europa lide-

ram emnúmero de negócios cola-
borativos no mundo, mas têm
crescido inacreditavelmente as
iniciativas na Coreia do Sul e no
Brasil, que consideramos os dois
mais importantes mercados em
crescimento para o modelo. l

Corpoacorpo

Quer reembolso,
mas não consegue
aComprei por meio do site
Americanas.com uma
lanterna sinalizadora. O
produto veio com defeito e,
dentro do prazo para
reclamações, pedi estorno. O
atendente garantiu que tudo
estaria resolvido em quatro
dias. No entanto, o prazo
combinado não foi
cumprido e me pediram
para aguardar mais quatro
dias para a resolução.
NELSON VOLOCH
RIO_

aA Americanas.com informa que
providenciou o cancelamento da

punição que seria aplicada,
ainda seria constrangida
pela empresa, que alegará,
em sua defesa, uma possível
fraude de minha parte com
intuito de auferir lucros
indenizatórios. Entrei em
contato com o SAC e uma
atendente me orientou a
levar o produto a uma loja
para trocá-lo por outro.
Estou indignada.
LUCIANE MOREIRA REIS
RIO_

aA Cacau Show informa que já
substituiu o produto e submeterá
o item recolhido a análises
internas e de profissionais
capacitados. E argumenta que
sua forma de produção não
permite a passagem de objetos.

Mordeu bombom
com vidro
aAo morder um bombom de
chocolate recheado com
creme da avelã da Cacau
Show, qual não foi minha
surpresa ao ter o céu da boca
ferido por um pequeno
estilhaço de vidro. Graças a
minha reação de cuspir o
objeto rapidamente, não tive
um corte maior na boca.
Tenho consciência de que é
um fato que enseja danos
morais, mas não tenho
intenção de entrar com
pedido de indenização na
Justiça. Além de não valer a
pena pelo trabalho que eu
teria e o valor ínfimo da

Banco dificulta
quitação de dívida
aO Banco BMG está fazendo
de tudo para que eu não
pague meu empréstimo
consignado. Há meses solicito
à instituição os boletos de
quitação dos empréstimos
que possuo junto ao banco e
nada foi feito até agora. Liguei
várias vezes, fiz todos os
procedimentos necessários e
solicitados por eles, mas nada
aconteceu.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO
CRUZEIRO DO SUL, AC_

aO Banco BMG informa que entrou
em contato com o leitor e prestou
os esclarecimentos necessários.

forma contínua). Procurei a
Apple, que informou que
nada poderia ser feito para
consertá-lo e que eu deveria
comprar um novo.
Inadmissível para uma
empresa que tem sua marca
associada a produtos de alta
qualidade. Já entrei em
contato por telefone e levei o
aparelho a três oficinas
autorizadas, mas todos
afirmam que a empresa não
conserta os produtos dos
consumidores — a solução é
sempre comprar um novo.
ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA
RIO_

aA Apple informa que não
comenta casos particulares, mas
está avaliando a questão.

compra, conforme solicitação do
leitor, e que o estorno ocorrerá no
prazo de uma a duas faturas, de
acordo com o prazo estabelecido
pela administradora do cartão.

Empresa se nega a
consertar produto
aTenho um iPad 2, comprado
na Apple em outubro de 2011.
Cerca de dez dias após o
término da garantia de um
ano oferecida pela Apple,
realizei a atualização do
software do aparelho (de iOS 5
para iOS 6), por
recomendação da empresa.
Depois disso, meu aparelho
parou de funcionar (liga e
desliga automaticamente de

| Maladireta |

Reclamações devem ser enviadas pelo www.oglobo.com.br/defesadoconsumidor

MERCADOS DE
REDISTRIBUIÇÃO: Fazem
a intermediação para que
as pessoas possam
deixar coisas de que não
precisammais e enviar
para quem precisa.
Exemplos: eBay, thredUP,
Freecycle, Mercado Livre,
Busca Lá, Descola aí.

SISTEMA DE SERVIÇOS:
Permite alugar ou
emprestar coisas em vez
de comprá-las, como
compartilhamento de
carros e de casas para
viagens. Exemplos: Zazcar,
Caronetas, Fica lá em casa,
Zipcar, Chegg textbook
rental e Bag Borrow.

ESTILO DE VIDA
COLABORATIVO:
Sistema pelo qual se
pode alugar e dividir
itens menos tangíveis
como espaço,
habilidades e tempo.
Exemplos: Cinesi,
Couchsurfing, Airbnb,
Skillshare, Taskrabbit.
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