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Economia Colaborativa 
Mudança de cultura ou 
efeito da crise? 

Abril de 2016 



Escopo do Projeto 

Economia Colaborativa ou Compartilhada vem crescendo 
vertiginosamente no Brasil e no mundo, com uma receita 
global estimada em USD 15 bilhões para 2016* e de USD 335 
bilhões para 2025**; 
 
No Brasil, 14,8 milhões de manifestações positivas nas redes 
sociais*** referem-se a práticas de Economia Colaborativa, e 
todos os dias vemos surgir casos de sucesso neste setor; 
 
Mesmo sendo uma prática mundial, não podemos negar que 
o crescimento desta prática dá-se em um momento do 
agravamento da crise econômica no Brasil. 

*Fonte: Market Analysis 
**Fonte: Revista Forbes 
**Fonte: empreendedor.com (03/09/2015) 



Assim, este Estudo busca responder a algumas 
perguntas 

O quão difundida está a Economia Colaborativa entre os 
brasileiros? 

A crise econômica é a principal motivação para adesão a esta 
prática ou há outros fatores em jogo? 
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Qual é o potencial futuro da Economia Colaborativa, mesmo 
pensando em um cenário otimista de diminuição da crise 
econômica? 
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Uma inspiração... 

Rifkin aponta que o grande e constante avanço 
tecnológico possibilita um ritmo de produção 
cada vez mais acelerado, tornando o custo 
marginal –preço para produzir uma unidade a 
mais de determinado produto– muito próximo 
de zero. Assim, o acesso a tudo se torna mais 
fácil. 
 
Com essa perspectiva, relata que lucros das 
corporações começam a diminuir, a ideia de 
propriedade vai se enfraquecendo e uma 
economia baseada em escassez é substituída 
por uma cena de abundância. As pessoas 
passam a compartilhar bens, desfrutam de 
produtos ou serviços, sem necessariamente 
comprá-los.* 
 

“...enquanto o mercado 
capitalista baseia-se no 
interesse próprio e é guiado 
pelo ganho material, os bens 
comuns sociais são 
motivados por interesses 
colaborativos e guiados por 
um profundo desejo de se 
conectar com os outros e de 
compartilhar” 

*Fonte: matéria publicada na revista Exame 
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O nosso estudo: metodologia utilizada  

Quantitativa 

Questionário estruturado 

Entrevistas de auto-
preenchimento pela internet 
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Universo & Amostra 

• Mulheres e homens; 

• Com idade a partir de 18 anos;  

• Pertencentes às Classes A, B e C (critério 

Brasil); 

• Brasileiros que residem no Brasil 

Com quem falamos? Amostra final 

O estudo foi ponderado por classe, sexo e região a fim de 
reconstituir o perfil da população brasileira. 

Foram realizadas de 1025 entrevistas, sendo: 

8%  
no Norte 

7%  
no Centro-Oeste 

14%  
no Sul 

42%  
no Sudeste 

28%  
no Nordeste 
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Perfil da amostra 

Fonte: F1. Gênero | F4. Idade | F5. Classe  
Base:  1025 
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Principais aprendizados 

Hoje cerca de metade dos brasileiros tem alguma referência sobre Economia Colaborativa, 
e este índice cresce entre os consumidores mais qualificados, tanto em termos econômicos 

quanto culturais e de acesso à tecnologia. 

O conhecimento sobre Economia Colaborativa é diretamente proporcional à preocupação 
dos consumidores com consumo consciente e causas relacionadas à sustentabilidade, ou 

seja...aqueles que conhecem a prática estão mais envolvidos com estes temas. 

Benefícios ligados a economia e procura por custos mais baixos nos produtos e serviços 
consumidos também são altamente percebidos e fazem parte dos motivadores de uso da 

Economia Colaborativa, mas certamente não são os únicos.  

Apenas ¼ dos consumidores que conhecem a Economia Colaborativa já adquiriram ou 
contrataram algum produto ou serviço. Para crescer, a Economia Colaborativa terá de lidar 
com aspectos hoje percebidos como negativos: Falta de Segurança / Regulamentação dos 
serviços, Impacto negativo para os negócios das empresas e para profissionais e mesmo a 

baixa divulgação dos serviços.   
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Principais aprendizados 

A Crise Econômica pela qual passa o Brasil teve sim um papel importante no fomento à 
experimentação de produtos e serviços provenientes de Economia Colaborativa, mas ela 

não deve ser analisada e nem percebida como um fator isolado, já que a própria busca por 
economia e equilíbrio financeiro faz parte de uma proposta de vida sustentável. 

Diminuição dos 
recursos financeiros 
– “crise” 

Menos consumo e 
mais usufruto 

Menor descarte de 
resíduos e poluição 

Economia Compartilhada apresenta um grande potencial de crescimento, tanto pelo 
aumento da adesão entre os que ainda não a utilizaram quanto pela lealdade daqueles que 

já experimentaram esta nova proposta de consumo. 
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Resultados 



11 Fonte: Total da Amostra 
Base:  1025 

52 48 

Já ouviu falar

Não ouviu falar

Já ouviu falar em 
“Economia Colaborativa?  

% 

Pouco mais da metade dos brasileiros entrevistados conhecem 
o termo “Economia Colaborativa” 

SE S CO NE N 

54% 49% 53% 57% 32% 

Região Norte é a que tem menos 
referências sobre o termo 

A B C 

70% 58% 48% 

Região Classe Social 

É um conceito mais conhecido 
pelos brasileiros da classe A, 

possivelmente pelo maior 
acesso a informações. 

18-24 25-29 30-34 35-39 40-49 

Faixa etária 

50+ 

55% 51% 57% 50% 53% 37% 



12 Fonte: Total de conhecedores de Economia Colaborativa 
Base:  577 

As pessoas que conhecem o conceito de Economia 
Colaborativa também... 

Tem acesso à internet através de múltiplas telas: 3 vs. 2 
(não conhecedores)  

Possuem um número maior de devices mais “sofisticados” do que 
os não conhecedores:  
• Notebooks (69% vs. 60%) 
• Tablets - (34% vs. 26%)  
• Smart TVs – ( 19% vs. 13%) 
• Além de: vídeo games portáteis, smartwatches, e-readers. 
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Interessam-se por uma maior variedade de assuntos, destacando 
Tecnologia, Política, Economia, Sustentabilidade e Consumo Consciente 

Fonte: Total de conhecedores de Economia Colaborativa 
Base:  577 
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principal assunto de 
interesse 



14 

Não é à toa então que 6 em cada 10 conhecedores do conceito de “Economia 
Colaborativa” tem um perfil de consumo mais consciente e mais relacionado a 
causas sociais 

Em relação à População em geral: 

Preocupam-se se a marca/produto que consumem tem envolvimento com causas sustentáveis 1,6 

Gostam de consumir produtos orgânicos 1,58 

Identificam-se com produtos/marcas que indicam o descarte adequado do lixo/resíduo 1,57 

Antes de comprar procuram verificar se realmente precisam do produto 1,47 

Procuram usar o transporte púbico/alternativo para tentar melhorar o trânsito 1,47 

Sempre tentam entender as causas das minorias da sociedade (lgbt, ciclistas, entre outras) 1,47 

Procura ter uma alimentação saudável 1,44 

São pessoas preocupadas com as questões sociais de onde vivem 1,43 

São pessoas preocupadas em consumir de forma consciente, para que o mundo se torne um lugar melhor para viver 1,42 

Gostam de reaproveitar todos os produtos que conseguem 1,41 

São defensores dos direitos dos animais 1,26 

Quantas 
vezes mais? 

Fonte: total de Consumidores do segmento “Consciente” 
Base:  230 
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Sem abrir mão da economia, da busca pela melhor opção custo x benefício 

Em relação à População em geral: 

Quando compram, procuram produtos que entreguem o que precisam com o menor custo 1,33 

Antes de comprar, sempre pesquisam na internet as lojas com os melhores preços  1,3 

Quantas 
vezes mais? 

Fonte: Total de conhecedores de Economia Colaborativa 
Base:  577 
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E o que sabem sobre Economia Colaborativa? 

Apesar de já terem ouvido falar, apenas 60% dos conhecedores do assunto 
sabem explicar o que é Economia Colaborativa, sendo as principais ideias 
ligadas ao tema... 

Fonte: Total de conhecedores de Economia Colaborativa 
Base:  577 
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8 em cada 10 conhecedores da Economia Colaborativa acreditam que esta é 
uma prática que traz benefícios à população  

8 2 7 39 44 

Não sabe opinar Não traz nenhum beneficio

Bem poucos benefícios Alguns benefícios

Muitos benefícios

83% 

66 

53 

50 

65 

55 

Ajuda as pessoas a
consumirem de forma mais

consciente

Diminui a quantidade de
resíduos no ambiente

Diminui a emissão de
poluentes no ambiente

Dá oportunidade de acesso
a pdtos e serviços a um

custo mais acessível

Dá às pessoas a
possibilidade de renda extra Concordam

totalmente

% 

% 

Sustentabilidade 

Benefícios 
financeiros 

Fonte: Total de conhecedores de Economia Colaborativa 
Base:  577 
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Mas entre o conhecimento e a utilização da Economia Colaborativa ainda há 
uma certa distância... 

Apenas 1/4 dos 

consumidores que já ouviram 
falar sobre Economia 
Colaborativa afirmam ter 

adquirido produtos 
ou usado serviços 
provenientes desta prática. 

A prática da Economia Colaborativa 
destaca-se entre: 

• Homens: 1/3 deles já usaram 
• Pessoas com idades entre 35 e 59 

anos: entre 33% e 39% deles já 
usaram 

• Classe A: 4 em cada 10 pessoas 
usaram 

Fonte: Total de conhecedores de Economia Colaborativa 
Base:  577 
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Pois quase metade dos consumidores que já ouviram falar sobre economia 
colaborativa ainda veem alguns aspectos negativos nela  

49% mencionam aspectos 

negativos relacionados à Economia 
Colaborativa 

Fonte: Total de conhecedores de Economia Colaborativa 
Base:  577 
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Em todas as categorias de produtos e serviços, há oportunidade de 
crescimento 
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Fonte: Total de conhecedores de Economia Colaborativa  //  Base:  577 
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Os mais conhecidos e usados em cada categoria 

Espaços de 
Co-working 

Fonte: Total de conhecedores de Economia Colaborativa  //  Base:  577 
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A atual Crise Econômica desempenhou um importante papel no estímulo ao 
uso de produtos e serviços provenientes de Economia Colaborativa / 
Compartilhada 

Fonte: Total de conhecedores de Economia Colaborativa  //  Base:  577 

11 

47 

39 

3 

NÃO influenciou em nada

Influenciou EM PARTES

Influenciou TOTALMENTE

Não sabe dizer

Mesmo os consumidores das classes A e B 
mencionam que a crise os influenciou 
totalmente a adotarem produtos e serviços 
provenientes desta prática – 35% 

No entanto, o fato de terem sido influenciados 
pela crise econômica, não minimiza a 
percepção de outros benefícios desta prática: 
 
• 54% concorda totalmente que que Economia Colaborativa 

diminui a emissão de poluentes (vs. 50% na população em 
geral) 

• 69% concorda que EC ajuda as pessoas a consumirem de 
forma mais consciente (vs. 66% na população em geral) 

• 57% concorda totalmente que EC diminui a quantidade de 
resíduos do ambiente (vs. 53% da população em geral) 
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Mas mais forte do que a crise econômica, uma crescente mudança de cultura 
parece levar os brasileiros a buscarem praticas relacionadas a Economia 
Colaborativa 

Fonte: Total de conhecedores de Economia Colaborativa  //  Base:  577 

17% concordam totalmente que: 

“...o uso de produtos e serviços da 
Economia Colaborativa  / Compartilhada é 
fruto da crise econômica que o Brasil vive, 
e que quando a crise acabar, as pessoas 
deixarão de adquirir produtos e serviços 
provenientes da Economia Colaborativa” 

X 
52% concordam totalmente que: 

“...a Economia Colaborativa / 
Compartilhada veio para ficar, a cultura do 
brasileiro está mudando e cada vez mais 
pessoas vão aderir a este tipo de serviço” 
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E realmente esta parece ser uma prática que veio para ficar, mostrando um 
alto potencial de adesão e de fidelização 

Fonte: Total de conhecedores de Economia Colaborativa  //  Base:  577 

Os que hoje já usam, pretendem continuar usando 
produtos e serviços provenientes de Economia 

Colaborativa 

9 1 46 44 

Não sabe opinar Usará menos

Provavelmene usará mais Certamente usará mais

90% % 

E...grande parte dos que ainda não usaram, 
pretendem experimentar 

24 2 53 20 

Não sabe opinar Não usará

Provavelmente passará a usar Certamente passará a usar

73% % 
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Abril de 2016 

Economia Colaborativa 
Mudança de cultura ou 
efeito da crise? 


