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RESUMO 



 

O presente trabalho se propõe a investigar as relações de confiança construídas através do 

consumo compartilhado a partir do site de empréstimos “Tem Açúcar?”. Mais do que um 

processo de consumo, tal fenômeno pode ser entendido como um processo de circulação de 

bens através de plataformas on-line tais como sites e aplicativos de celular e na colaboração 

entre indivíduos, na maioria das vezes, desconhecidos. Embora tais práticas não sejam um 

fato novo, o que as difere dos empréstimos e doações que acontecem entre vizinhos, amigos e 

familiares é que, com a ajuda da internet, elas agora acontecem também entre estranhos, o que 

exige um grau de confiança maior. Por esse motivo, o objetivo geral deste trabalho é 

investigar quais mecanismos contribuem para a construção da confiança nesse “novo” tipo de 

consumo. O caminho metodológico delineado se sustenta no método de pesquisa qualitativa 

com entrevistas em profundidade, revisão bibliográfica e análise de alguns dados fornecidos 

pela criadora do site “Tem Açúcar?”. Dentre os principais resultados observados, destaca-se o 

fato de que, para os usuários da plataforma em questão, o vínculo sobrepõe a confiança. Ou 

seja: os pesquisados confiam em desconhecidos em busca de retomar os vínculos sociais e a 

relação de comunidade com a vizinhança. 

Palavras-chave: Consumo. Confiança. Compartilhamento. Vínculos Sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 

This paper aims to investigate the relationships of trust built through shared consumption 

from loans site "has sugar?". More than a process of consumption, this phenomenon can be 

understood as a process of circulation of goods through online platforms such as websites and 

mobile applications and collaboration between individuals, for the most part, unknown. 

Although such practices are not new, what is different from loans and donations that happen 

between neighbors, friends and family is that with the advent of the internet, they now also 

happen between strangers, which requires a higher degree of confidence. Therefore, the aim 

of this study is to investigate mechanisms that contribute to building trust in this "new" type 

of consumption. The outlined methodological approach is based on qualitative research 

method with in-depth interviews, literature review and analysis of some data provided by the 

creator of the site "Tem Açúcar?". Among the main results observed, we highlight the fact 

that, for the users of the platform in question, bond overlaps trust. In other words, it means 

that site users trust  on strangers looking to regain social bonds and community relationship 

with their neighborhood. 

Keywords: Consumption. Confidence. Share. Social bond.  
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INTRODUÇÃO 

 Há alguns anos atrás, para programar uma viagem, era necessário comprar a 

passagem, reservar o hotel, alugar um carro ou usar os serviços de transporte público da 

cidade, pesquisar os melhores restaurantes em diferentes guias, revistas e sites, pedir dicas 

para algum amigo ou conhecido que já tivesse ido aos lugares para os quais se pretende viajar. 

E, é claro, caso algum objeto fosse esquecido, como a câmera fotográfica, por exemplo, ou se 

o tempo mudasse de uma hora para outra, seria necessário ir até uma loja e comprar uma nova 

câmera ou um novo casaco.  

 Hoje existe a possibilidade de fazer tudo isso de formas muito mais simples, baratas 

(na maioria dos casos), mais eficientes e ainda com a oportunidade de interagir diretamente 

com os habitantes do lugar visitado, situação que poderá tornar a experiência muito mais 

interessante.  É possível se hospedar e fazer algumas refeições na casa de pessoas “locais”, 

alugar o carro de alguém que só usa o carro nos fins de semana, pesquisar todas as 

informações desejadas diretamente com viajantes sem precisar pagar nada por isso. E, no caso 

de esquecer algum objeto em casa, o viajante poderá pedi-lo emprestado para alguém que 

more perto do local onde se está hospedado. 

 Essas transações são geralmente mediadas por empresas da chamada “nova 

economia”, que muitas vezes não têm escritório físico, começam com muito pouco 

investimento financeiro e funcionam a partir de sites ou aplicativos de celular que têm a 

função de estabelecer a conexão entre as pessoas, criando estratégias para que a confiança seja 

construída, o que permite que as transações acima, que ocorrem entre completos 

desconhecidos, na maioria das vezes, sejam realizadas com pouco ou nenhum risco.  

Bater na porta do vizinho e pedir um punhado de açúcar para terminar de fazer um 

bolo é uma prática muito antiga e bastante comum até alguns anos atrás ou ainda hoje, em 

cidades pequenas ou mesmo nas favelas, subúrbios e zonas periféricas da cidade, onde o 

individualismo ainda não se instaurou completamente. No entanto, nos grandes centros, mais 

precisamente nas áreas habitadas por pessoas de classes médias e altas, nas quais vizinhos de 

porta podem nunca ter se visto, esse hábito se perdeu.   Porém, iniciativas surgidas na internet 

estão causando pequenas revoluções nas formas dos indivíduos se relacionarem com o outro e 
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também com objetos, desde os mais simples - como batedeiras, grampeadores e escadas - até 

os mais íntimos - como roupas e acessórios - e valiosos - como casas, carros e artigos de luxo. 

Esse movimento, que é chamado de consumo compartilhado1,  é caracterizado como 

um sistema no qual as pessoas dividem recursos sem sacrificar o seu estilo de vida e 

otimizando o uso de bens que antes estavam ociosos, reduzindo o desperdício e absorvendo o 

excedente criado pelo excesso de produção e consumo (Botsman e Rogers, 2011).  Para além 

disso, Botsman e Rogers (2011) afirmam que o compartilhamento é uma forma privilegiada 

de interação social que possibilita a construção de modos de organização inteligentes e 

generosos e modos de produção que podem não depender dos interesses mediadores do 

capitalismo. Para os escritores, estamos diante do desenvolvimento de um novo modelo 

mercadológico sem limites para intercâmbios eficientes entre pares, entre produtor e 

consumidor, entre vendedor e comprador, entre quem empresta e quem pega emprestado e 

entre um vizinho e outro. Na opinião dos autores de “O que é meu é seu”, os intercâmbios 

online imitam vínculos estreitos antes formados por meios de intercâmbios pessoais em 

aldeias e vilas, porém, em uma escala muito maior e não confinada, o que mostra que a 

tecnologia está reinventando antigas formas de confiança, ideia que será desenvolvida ao 

longo do trabalho.  

O objetivo deste trabalho é compreender o fenômeno do consumo compartilhado no 

contexto da internet e analisar de que forma as relações de confiança entre estanhos se 

constroem neste tipo de consumo. Paralelamente, pretende-se também entender se estamos 

diante de uma nova forma de vinculação social.  

Para isso, será usado como objeto de estudo o “Tem Açúcar?” (www.temacucar.com), 

um site gratuito que tem como proposta fazer com que pessoas da mesma vizinhança 

compartilhem seus produtos domésticos por meio de doações ou empréstimos. O simpático 

nome já nos dá pistas sobre a forma de pensar de sua criadora, a estudante de Comunicação 

Social Camila Carvalho: “O nome ‘Tem Açúcar?’ surgiu porque eu queria mostrar que esse 

                                                           

1 Outra termo também usado para se referir à este tipo de consumo é “consumo colaborativo”. Neste trabalho 
será usado o termo “consumo compartilhado”, a opção por essa terminologia se deu com base num artigo 
(http://www.collaborativeconsumption.com/2013/11/22/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition/) 
escrito por Rachel Botsman, no qual ela explica a diferença entre os dois tipos de consumo. Para Botsman, a 
economia colaborativa se dá na relação entre indivíduos e/ou comunidades e instituições centralizadas com o 
objetivo de modificar as formas de consumir, produzir, financiar e aprender. Já a economia compartilhada é um 
modelo baseado em empréstimos, trocas, escambos e aluguéis permitindo acesso no lugar de posse. 
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tipo de coisa não é algo novo, é algo que sempre fizemos. Quem nunca pediu algo 

emprestado? Além de tudo, é uma forma de conhecer um vizinho que antes era 

desconhecido”2. Em outra entrevista, concedida à Revista Época Negócios3 em março de 

2015, Camila, que morou em países como China, Índia e Tailândia, cita a questão do consumo 

exacerbado e do descarte como algumas das razões que a levaram a criar o site: “Muito da 

parte que não queremos ver do consumo está lá na Ásia: a mão de obra escrava e o descarte. 

Tanto a desigualdade social como ver esse lado do consumo mexeram comigo”. 

Para se cadastrar no “Tem Açúcar?” o usuário não precisa pagar nenhuma taxa, tudo 

funciona de forma inteiramente gratuita, “no amor”, como Camila definiu numa das 

entrevistas realizadas com ela. O site também não oferece nenhum tipo de seguro para o caso 

de acontecer algum acidente com o objeto emprestado ou para o caso de a devolução não ser 

realizada. Apesar disso, de acordo com informações fornecidas pela criadora do site, 50% dos 

empréstimos solicitados na plataforma são realizados e até hoje, pouco mais de um ano após o 

lançamento do site, só houve problema com um dos empréstimos realizados.  Ocorreu que a 

usuária que pediu o empréstimo ficou seis meses com o objeto e não respondia as mensagens 

da pessoa de quem tomou emprestado. Até que o usuário que emprestou entrou em contato 

diretamente com Camila Carvalho via Facebook e ela fez questão de resolver o problema 

pessoalmente. Camila enviou um e-mail para a usuária que estava há meses sem dar notícias 

infomando-a que, caso ela não entrasse em contato até um determinado prazo, seria banida da 

plataforma. Algumas semanas depois a usuária entrou em contato se desculpando e 

informando que havia ficado muito doente, internada, e que por isso não estava respondendo 

as mensagens. O objeto foi devolvido e o problema foi solucionado. 

Camila Carvalho é sempre assim, cuida de tudo pessoalmente e não ganha nenhuma 

remuneração pelo trabalho. A ex-modelo narra que quando criou a plataforma jamais 

imaginou que estava se transformando numa empresária: “No começo era um projeto, uma 

coisa que eu queria ver acontecendo. Não tinha a menor ideia do que isso significaria na 

prática. Eu achei que depois que estivesse no ar, o site fosse andar sozinho e eu fosse seguir 

minha vida normalmente”. Hoje Camila vive inteiramente dedicada ao trabalho no “Tem 

                                                           

2 Fonte: Jornal O Globo de 05/02/2015: http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/tem-acucar-com-22-
mil-usuarios-site-brasileiro-promove-emprestimos-entre-vizinhos-15246520 

3 Fonte: http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2015/03/site-tem-acucar-facilita-
emprestimos-entre-vizinhos.html 
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Açúcar?”, que há menos de seis meses conta também com a colaboração de uma consultora e 

uma estagiária, ambas pagas com o dinheiro que a dona do site tira “do próprio bolso”. A 

jovem empresária corre atrás de patrocínios e parcerias, busca programadores para 

desenvolver a nova versão da plataforma, resolve os problemas dos usuários, dá entrevistas, 

participa de eventos, dorme pouco, se preocupa muito. E quando perguntada sobre o motivo 

que faz com que ela não desista do empreendimento apesar dele não estar gerando nenhum 

lucro, ela responde que “acredita no movimento”.  

O “Tem Açúcar?”, assim como outras plataformas de consumo compartilhado, além 

de buscar solucionar o problema da ociosidade de produtos domésticos – como a furadeira, 

cujo uso médio, em toda a sua vida útil, é de aproximadamente 40 minutos4 - busca resgatar 

valores que ficaram perdidos na sociedade moderna, especialmente nas grandes cidades, que 

já não são capazes de oferecer um ambiente comunitário, visto que nesses ambientes os 

indivíduos são invadidos por uma quantidade tão diversa de estímulos e relações, que acabam 

ficando indiferentes e desanimados, desenvolvendo assim o que o sociólogo alemão Georg 

Simmel (2005) chamou de “Atitude Blasé”.  

Ao observar o consumo compartilhado, é possível notar que o comportamento das 

novas gerações em relação ao consumo está passando por uma transformação. Pesquisas 

mostram que os jovens nascidos entre os anos 1980 e 2000 estão cada vez menos interessados 

em possuir coisas e mais preocupados, simplesmente, em ter acesso a elas, afinal, como 

questionam Botsman e Rogers (2011): “precisamos da furadeira ou do furo?”. Uma pesquisa5 

realizada pelo banco de investimentos Goldman Sachs mostra que esses jovens são relutantes 

na hora de comprar produtos como, por exemplo, carros, música e itens de luxo. No lugar 

disso eles preferem alugar ou até mesmo compartilhar.  

Isso justifica o sucesso das iniciativas de consumo compartilhado e colaborativo em 

diversos países. Um dos mais populares, o Airbnb - plataforma online que tem como objetivo 

unir pessoas com espaços disponíveis em casa e viajantes que buscam mais do que uma 

hospedagem, mas também uma experiência “local” – contava com cerca de 50 mil quartos ou 

                                                           

4 Informação obtida no site Akatu em 13/05/2015: http://www.akatu.org.br/Temas/Consumo-
Consciente/Posts/Como-o-consumo-colaborativo-pode-revolucionar-uma-cidade 

5 Fonte: http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/millennials - consultada em 10/06/2015. 
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apartamentos disponíveis em 2010 e hoje conta com mais de 1milhão6 de hospedagens 

cadastradas no site. As hospedagens oferecidas são desde pequenos quartos nas favelas 

cariocas até mansões e ilhas inteiras e, de acordo com artigo7 publicado no jornal Folha de S. 

Paulo, a empresa está avaliada em 13 bilhões de dólares, número que o fez entrar para a lista 

das start-ups mais bem sucedidas e valiosas do Vale do Silício.  

O Rio de Janeiro é um dos principais destinos mundiais para a hospedagem 

compartilhada no Airbnb, atrás apenas de Paris, Nova York e Londres. Isso fez com que a 

empresa fechasse uma parceria com a organização das Olimpíadas de 2016 e se tornasse a 

única opção de hospedagem alternativa oficial do evento para atender não apenas 

expectadores e torcedores, como também os próprios atletas. De acordo com Joe Debbia, um 

dos fundadores da plataforma, o interesse na parceria se intensificou durante a Copa do 

Mundo de 2014, quando os anfitriões brasileiros do Airbnb movimentaram 40 milhões de 

dólares em hospedagens. Os cariocas foram os que mais faturaram: 26 milhões de dólares 

durante o Mundial, com anúncios de casas e apartamentos em 52 bairros diferentes, inclusive 

nas favelas.  

Mas o que faz com que aplicativos e sites como Airbnb e  “Tem Açúcar?” conquistem 

mais a confiança de seus usuários do que os meios oficiais, que são regulamentados pelos 

órgãos públicos, pagam taxas, passam por vistorias e possuem autorizações oficiais para 

trabalhar? Aparentemente, a resposta está na reputação que seus usuários constroem dentro 

das plataformas on-line, onde, cada vez que prestam ou utilizam um serviço, são avaliados 

pelos outros membros da comunidade e, com essas avaliações, vão construindo reputação e 

conquistando a confiança dos seus pares. Conforme afirmam Costa e Fernandes (2015), “a 

confiança na relação entre hóspede e anfitrião pode ser entendida como uma espécie de “crédito”, 

pois acredita-se na reputação do outro e crê-se no sucesso da relação – tal confiança parece 

fundamental para toda relação. As descrições realizadas pelos próprios hóspedes e anfitriões, que 

dão origem aos perfis nos sites, possibilitam escolher com quem se relacionar (pg.09)”.  

Assim como no Airbnb, o “Tem Açúcar?” possui um espaço onde os usuários podem 

avaliar a experiência e a pessoa com quem interagiu, no entanto, por problemas de usabilidade 

                                                           

6 Fonte: https://www.airbnb.com.br/about/about-us consultada em 12/05/2015.  

7 Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/192327-airbnb-pode-valer-ate-us-13-bi-diz-jornal.shtml - 
consultada em 08/06/2015. 
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que serão descritos ao longo da dissertação, esses espaços quase nunca são preenchidos pelos 

usuários. Diante disso, pressupomos que os cadastrados buscavam informações sobre os 

usuários para quem emprestariam objetos em redes sociais, especialmente o Facebook, antes 

de realizar a transação. Acreditava-se que, ao perceber que a pessoa com quem estava 

interagindo possuía amigos em comum ou até mesmo interesses parecidos, o cadastrado se 

sentiria mais seguro, o que o estimularia a emprestar um objeto pessoal para um completo 

desconhecido. No entanto, conforme será mostrado adiante, tal ideia foi descartada ao longo 

da pesquisa qualitativa.   

Conforme já mencionado anteriormente, compreender de que forma a confiança entre 

os usuários do “Tem Açúcar?” é construída é o objetivo central deste trabalho, para isso, 

foram realizadas entrevistas em profundidade com a criadora do site, Camila Carvalho e com 

nove usuários do site8: C.T, 28 anos, coordenadora de comunicação; C.Z., 30 anos, 

consultora; G.M. 33 anos, jornalista; C.L., 27 anos, empreendedora; C.H., 28 anos, 

administradora; L.R; 32 anos, psicóloga; M.B., 35 anos, publicitária; G.M., 22 anos, designer; 

F.D., 33 anos, ilustrador. A faixa etária dos entrevistados não foi um recorte pré-estabelecido 

para a realização das entrevistas, acreditávamos que limitar a idade dos usuários que seriam 

entrevistados poderia interferir no entendimento do perfil de indivíduo que se interessa por 

usar esse tipo de plataforma e consumir de forma compartilhada, por esse motivo, optou-se 

por deixar a questão da idade em aberto justamente para entender que insight o campo nos 

traria em relação à idade dos usuários do site. Acreditamos que essa foi uma boa escolha, 

pois, ao finalizar as entrevistas, foi possível notar que os pesquisados possuem idade entre 25 

e 35 anos e fazem parte do que Dan Tapscott (2010) chama de “Geração Internet”, ou seja, 

aquela geração que nasceu entre os anos 1980 e 2000, fato que nos permitiu entender melhor 

o que essa geração tem de diferente das outras e os fatores que levam esses jovens a 

preferirem o acesso em detrimento da posse.  

Além das entrevistas, também foi analisado material cedido pela proprietária do “Tem 

Açúcar?”, Camila Carvalho. Trata-se de um material com declarações de usuários9 contando 

suas experiências positivas no site.  A análise deste material trouxe para a pesquisa ricas 

                                                           

8 Atendendo solicitação de alguns usuários, que preferiram não ter a identidade revelada, optamos por usar 
apenas as iniciais dos entrevistados.  

9 Atendendo solicitação de Camila Carvalho, usamos somente o primeiro nome dos usuários ao longo da 
dissertação.  
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informações sobre as relações que são construídas através do site e também sobre a 

construção da confiança.  

A pesquisa aqui apresentada surgiu ao longo do mestrado, após um período de 

trancamento para acompanhar meu marido em seu pós-doutorado numa universidade sueca. 

Antes de chegar à Suécia, no entanto, passamos dois meses viajando pela Ásia. Lá, me 

deparei com disparidades sociais enormes, quantidades indescritíveis de lixo sendo queimadas 

ao ar livre e relações sociais que me pareceram bastante singulares, onde cooperação e a 

colaboração estão presentes em quase todos os momentos. Na Índia, por exemplo, percebi que 

quando um cliente de menor poder aquisitivo não pode pagar por algum produto numa loja ou 

mercado, o dono geralmente deixa que ele leve o item desejado e volte para pagar quando 

puder, numa clara demonstração de confiança .  

Chegando na Suécia, me deparei com uma sociedade que me impressionou de outra 

forma: tudo parecia extremamente linear, as pessoas se parecem, tanto fisicamente como 

culturalmente, ruas e calçadas extremamente limpas e organizadas. Produtos biodegradáveis 

estão em todas as lojas e mercados e o lixo é praticamente todo reaproveitado, seja para 

compostar, para produzir combustível ou para ser reciclado e reutilizado. O compartilhamento 

e a colaboração também eram visíveis, embora de forma bastante diferente da que me deparei 

na Ásia. Enquanto em países como Sri Lanka, Índia e Cambodja a colaboração e o 

compartilhamento sejam quase uma necessidade e algo que faz parte do cotidiano daquelas 

pessoas de forma tão natural que elas parecem nem perceber que estão agindo de forma 

cooperativa, na Suécia a colaboração é organizada e parece ter objetivos concretos, tais como: 

uma sociedade mais organizada, mais limpa, mais sustentável e mais funcional. 

Aparentemente, na Suécia, colaborar e compartilhar são práticas que servem como 

instrumentos para alcançar uma vida mais prática e econômica.   

Em Lund, cidade sueca onde morei por três meses, me deparei com movimentos de 

Fair Trade (comércio justo), feiras de trocas entre produtores locais e de produtos usados em 

perfeito estado, muitos brechós e lojas de móveis de segunda mão. Toda essa organização me 

tocou, me chamou a atenção e me fez sair em busca de movimentos parecidos no Brasil.  

A partir desse desejo, iniciei uma pesquisa informal sobre movimentos de consumo 

compartilhado no Brasil e me deparei com o site “Tem Açúcar?” que, na ocasião, ainda estava 

em fase de testes e hoje, pouco mais de 1 ano depois, já conta com mais de 64 mil cadastrados 
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sendo que, entre eles, cerca de 20 mil moram em bairros que ainda não foram desbloqueados10 

e portanto não podem utilizar o site.  

A escolha desse site específico se deu justamente pelo seu sucesso quase instantâneo. 

Esse fato despertou minha curiosidade, pois, possivelmente, tamanho interesse por parte dos 

cadastrados mostre que realmente os indivíduos estão dispostos e, talvez, até mesmo 

desejando ter uma vida mais comunitária. Outro motivo que me fez querer trabalhar com o 

“Tem Açúcar?” foi o fato de se tratar de um site, fator que aproxima a pesquisa do interesse 

da Comunicação Social. 

A presente dissertação será dividida em 4 capítulos. O primeiro deles, intitulado “A 

sociedade do consumo e suas consequências”, através de revisão bibliográfica, irá observar 

que mudanças culturais e sociais permitiram que o consumo moderno se desenvolvesse e 

como se deu sua evolução até a fase do hiperconsumo (LIPOVETSKY, 2007). Serão 

analisadas também neste capítulo as consequências do chamado hiperconsumo no meio 

ambiente e em que contexto o consumo compartilhado surgiu.  

Para apoiar os argumentos desenvolvidos nesse capítulo, serão usados autores da fase 

pós-moralista dos estudos do consumo, tais como Grant McCracken (2003), Douglas e 

Isherwood (2009), Mike Featherstone (1995), Arjun Appadurai (2008), entre outros. Além 

desses autores, serão feitas reflexões a partir das ideias de Jeremy Rifkin (2001), que em seu 

livro “A Era do Acesso” defende que o acesso pontual de bens e produtos é a grande 

tendência para o futuro; Gilles Lipovetsky (2007) – que desenvolveu o conceito de 

hiperconsumo; Serge Latouche (2009) e sua proposta de decrescimento como solução para 

uma sociedade mais limpa, justa e saudável e  Rachel Botsman e Roo Rogers (2011), autores 

do livro “O que é meu seu”,  considerado uma referência sobre  consumo colaborativo e 

compartilhado.  

O segundo capítulo recebeu o título “Posse X Compartilhamento: uma cultura de 

acesso?”. Alguns autores, como Shirky (2011 e 2012) e Rachel Bootsman e Roo Rogers 

(2011), entendem o consumo compartilhado como uma prática que ocorre especialmente por 

meio de redes digitais de computador. Neste capítulo pretende-se investigar as práticas que 

                                                           

10 Para que o bairro seja desbloqueado é necessário que existam pelo menos 30 pessoas da vizinhança se 
cadastrem no site.  
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remetem a esse rótulo com o objetivo de averiguar desde quando elas existem. Buscaremos 

também compreender a influência da tecnologia no retorno desse consumo dito 

compartilhado, além de abordar a importância do capital social para que esse tipo de relação 

aconteça. Ademais, serão investigadas as mudanças vividas pela chamada “Geração Internet” 

que permitiram uma transformação no padrão de consumo em relação à geração dos seus pais. 

Finalmente, pretende-se observar neste capítulo a questão da dádiva, e para isso será utilizada 

a teoria de Marcel Mauss (2013). Para Mauss, a essência da reciprocidade é o caráter 

universal da tríplice obrigação de “dar, receber e retribuir”. Tendo em vista esta teoria e 

sabendo que não cabe aqui falar em ações que não geram expectativa de retorno, afinal a 

reciprocidade presente neste tipo de consumo não é de pura solidariedade desinteressada, 

buscaremos entender quais são as negociações de reciprocidade implícitas no 

compartilhamento de objetos ocorridos através do site “Tem Açúcar?”. As proposições 

teóricas de Russel Belk (2010), que investiga os compartilhamentos que acontecem na 

internet e a partir dos veículos de comunicação digitais, nos serão úteis para investigar a 

questão da reciprocidade neste tipo de consumo, visto que o autor propõe um interessante 

contraponto entre o conceito da dádiva e compartilhamento. 

“Vínculos, Confiança e Compartilhamento” é o título do capítulo 3.  Ao longo deste 

trabalho, o fenômeno do compartilhamento será abordado na perspectiva da comunicação e do 

consumo, aqui entendidos como processo de vinculação social e produção de modos de vida, 

respectivamente. Nesta parte da dissertação daremos início à análise dos dados coletados ao 

longo da pesquisa qualitativa para refletir sobre os processos de produção social de 

subjetividade que caracterizam a experiência do “Tem Açúcar?”, que constituem sujeitos e 

expressam modos de vida.  

Partindo da ideia de que a confiança é premissa básica para a construção de vínculos 

sociais, busca-se neste capítulo compreender como se dá a construção da confiança neste tipo 

de consumo. Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar como se dá essa 

experiência de vinculação social entre os sujeitos. Para essa análise, será usada a teoria de 

Muniz Sodré (2007).  

No último capítulo serão apresentados outros insights que a pesquisa nos trouxe além 

dos temas confiança e vinculação social. Durante o processo de análise do material coletado 

ao longo da pesquisa, nos deparamos com outros temas que nos pareceram relevantes para a 

compreensão do consumo compartilhado. Verificou-se, por exemplo, que existe um desejo, 
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por parte dos jovens entrevistados, pelo retorno do senso de comunidade nas vizinhanças. 

Muitos deles têm memórias de uma vida mais comunitária na infância e sentem falta disso nos 

dias atuais. Por outro lado, percebeu-se também um desinteresse pela posse de objetos 

considerados por eles “supérfluos”, assunto que também será abordado neste capítulo. 

Finalmente, falaremos da questão da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente, 

fator que era considerado um dos principais estímulos para que esses jovens dessem 

prioridade ao consumo compartilhado no lugar do consumo convencional, mas que, como 

será mostrado no final deste trabalho, acabou se mostrando uma motivação secundária em 

relação à questão dos vínculos e da liberdade que consumir menos representa para os jovens 

pesquisados.   
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CAPÍTULO 1 – A SOCIEDADE DO CONSUMO E SUAS CONSEQUÊNCIAS  

 

De acordo com a bibliografia mais recente sobre o assunto, a formação da sociedade 

de consumo se deu ao longo de vários séculos, num processo histórico que passou por duas 

fases marcantes: a produção do consumo moderno, entre os séculos XVII e XIX, e a 

consolidação do chamado de capitalismo de consumo, estabelecida ao longo do século XX e 

seguindo até os dias atuais sob a forma de “hiperconsumo” (LIPOVETSKY, 2007).  

Considera-se, portanto, importante buscar, a partir de uma análise teórica, as origens 

do que McCracken (2003) chamou de “revolução do consumo” e acompanhar seu 

desenvolvimento no período moderno, assim como suas consequências na 

contemporaneidade, a fim de compreender como se deu a transformação cultural que fez do 

consumo um fator de organização e classificação da vida social contemporânea, bem como os 

impactos dessa revolução na nossa sociedade e no meio ambiente.  

 

1.1 - A produção do consumo moderno  

 

Com o intuito de explicar o surgimento de uma Sociedade de Consumo, Colin 

Campbell (2001) nos leva até a Inglaterra do século XVIII, onde teria explodido a chamada 

“revolução do consumidor”. O sociólogo enfatiza que, embora grande parte das análises sobre 

a Revolução Industrial se limitem numa ótica produtivista que vê a relação entre modernidade 

e capitalismo como uma consequência das mudanças técnicas, não se pode pensar numa 

mudança nos meios e nos fins produtivos sem considerar uma mudança similar nos gostos e 

preferências dos consumidores.  
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Alguns teóricos relacionam a alucinante velocidade de desenvolvimento das esferas 

técnicas e científicas com o surgimento da chamada “cultura de consumo”, argumentando que 

esta foi consequência de uma cultura de produção em massa, da automação e de suas 

decorrentes transformações nos sistemas de organização do trabalho.  

De acordo com essa linha de pensamento, foram os “princípios de administração 

científica”, implantados por Frederik Taylor no início do século XX, e as ampliações de tais 

inovações introduzidas por Henry Ford na sequência, os grandes gatilhos da mudança nas 

formas de consumir. Argumenta-se que as mudanças tecnológicas haviam aumentado a 

intensidade e o ritmo das atividades na fábrica e por isso era preciso aprimorar o controle 

sobre o tempo e os movimentos dos trabalhadores, além da necessidade de construir sistemas 

de organização que aperfeiçoassem a qualidade e diminuíssem a duração da realização de 

tarefas complexas, aumentando assim a produtividade. 

A superdivisão das funções entre os vários trabalhadores, a limitação deles a funções 

específicas, linhas de produção em série e funcionários com postos de trabalhos fixos foram 

algumas das estratégias criadas e implementadas no período do “Fordismo”. Mas talvez a 

maior inovação de Ford tenha sido a percepção de que era possível levar as pessoas a 

consumir em massa produtos padronizados. Para que se consumisse em massa, era necessário 

ir além de uma nova política de controle e gerenciamento do trabalho, era preciso que se 

constituísse uma nova estética e uma nova forma de consumir. Desse modo, sob o ponto de 

vista dos autores que defendem a tese da “extensão do mercado”, o fordismo não pode ser 

considerado apenas um sistema de produção em massa, mas um vetor de transformação social 

que influenciou o modo de vida da sociedade (HARVEY, 2008). 

Buscando ir além da ideia de que o consumo é uma consequência da produção, Grant 

McCracken (2003) observa a revolução nas formas de consumir englobando os séculos XVII, 

XVIII e XIX, analisando booms consumistas que considera decisivos na história moderna. A 

partir de três estudos sociológicos dedicados à compreensão do consumo moderno – 

desenvolvidos por Neil McKendrick11, Rosalind H. Williams12 e Chandra Mukerji13 – o autor 

                                                           

11 The Birth of a Consumer Society: The Commercialization of Eughteen-Century England (Londres, Europa 
Publications, 1982). 

12 Dream Worlds: Mass Consumption in Late Nineteenth Century France (Berkley, University of California Press, 
1982). 

13 From Graven Images: Patterns of Modern Materialism (Nova Iorque, Comubia University Press, 1983). 
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busca apresentar uma perspectiva geral das origens e do desenvolvimento do consumo 

moderno e identifica ainda os diversos aspectos do tema que podem contribuir para um 

melhor entendimento da transformação cultural que se deu na revolução do consumo, dentre 

os quais destaca:  

[...] novas categorias de bens; novos tempos, lugares e padrões de compra; novas 

técnicas de marketing; novas ideias sobre posse e materialismo, alterações nos 

grupos de referência, nos estilos de vida, na mobilidade de classe, nos padrões de 

difusão, no simbolismo dos produtos e nos padrões de tomada de decisão 

(MCCRACKEN, 2003, p. 22). 

Com base em tais perspectivas de abordagem, McCracken identifica três momentos 

específicos nos quais o consumo atinge uma nova escala, a partir de alterações nos padrões de 

produção, troca e demanda. O primeiro desses momentos seria o boom de consumo na 

Inglaterra elizabetana, entre os séculos XVI e XVII; o segundo deles seria o boom consumista 

do século XVIII, que promove uma expansão do primeiro momento; e o terceiro momento 

dessa revolução do consumo dar-se-ia já no século XIX, onde não há um boom, e sim a 

instalação permanente de uma nova forma, moderna e revolucionária, de consumo. 

Com base nessa análise, o antropólogo defende que foi durante o reinado de Elizabeth 

que diversas mudanças na corte e na nobreza foram instituídas, com a rainha utilizando a 

despesa como mecanismo de governo e incentivando a moda, o consumo extravagante e a 

competição por status.  No lugar do status familiar adquirido pela posse de objetos com 

aspecto “pátina14” que predominara entre os Tudor, prevalecia a novidade.  

Tais mudanças dão origem ao segundo momento da revolução do consumo apontado 

por McCracken, onde se origina o caráter individualista do consumo: em lugar de uma 

herança de família que é passada de geração em geração, os bens passam a ser possuídos por 

meio da compra pessoal, e não mais devido à necessidade. O que passa a prevalecer é a moda 

e a carga simbólica do objeto de consumo.  

Aquilo que homens e mulheres uma vez esperaram herdar de seus pais, agora tinham 

a expectativa de comprar de si mesmos. Aquilo que uma vez foi comprado sob os 

ditames da necessidade, agora era comprado sob os ditames da moda. Aquilo que 

antes era comprado uma vez na vida, agora podia ser comprado várias e várias 

vezes. [...] Como resultado, as “luxúrias” passaram a ser vistas como meros “bons 

costumes” e os “bons costumes” passaram a ser vistos como “necessidades”. Mesmo 

                                                           

14 A pátina é uma propriedade física da cultura material que consiste nos pequenos signos de idade que se 
acumulam na superfície dos objetos. Tal propriedade foi capturada pelas sociedades ocidentais afim de 
codificar uma vital e incomum mensagem de status. Sua função, no entanto, não é de reivindicar status e sim 
de autenticá-lo (MCCRACKEN, 2003). 
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as “necessidades” sofreram uma dramática metamorfose em estilo, variedade e 

disponibilidade (MCKENDRICK apud MCCRACKEN, 2003, p. 37). 

 É nessa nova etapa que, de acordo com McCracken (Ibid.), nascem inovações como o 

crescimento explosivo de mercados, as escolhas de consumo e o surgimento e 

desenvolvimento do marketing e do varejo direcionados para o consumidor. Conforme o 

pesquisador, tais novidades ajudaram a criar inéditas e cada vez mais íntimas relações entre 

cultura e consumo: o desenvolvimento da moda fazia emergir novos padrões de pensamento e 

comportamento, redefinindo radicalmente a “ideia de status e do uso dos bens para expressar 

status” (Ibid. p. 40).  

 A partir daí ocorre uma reconfiguração cultural de tempo e espaço que tornava o 

consumo possível praticamente todos os dias e por toda a área urbana, fazendo com que ele se 

tornasse um elemento central da atividade social e dos interesses pessoais. O público 

consumidor também se alterava: se no período elisabetano somente uma restrita nobreza tinha 

acesso ao consumo, o século XVIII possibilita a incorporação nesse grupo de outras classes 

sociais, fazendo com que neste período seja possível falar pela primeira vez na sociedade 

ocidental num “consumo de massa”. 

É a negociação e o comércio (e não a produção ou o consumo) que começam a 

tomar vulto no início da era moderna. [...] é o comércio que fornece muitas das 

novas imagens e conceitos por meio dos quais aquela sociedade é compreendida e 

por meio dos quais o consumo é reconhecido e reavaliado de maneiras que trazem a 

marca do que hoje chamamos de cultura do consumo (SLATER, 2002, p. 29). 

 Através do comércio, passam a ser apreciadas as condições sociais que favorecem a 

venda e a compra de mercadorias. Nesta fase, o comércio, a troca e o dinheiro já implicam em 

transformações culturais econômicas e sociais de forma profunda, em um contexto flutuante 

de status no qual os estilos de vida poderiam ser medidos pelo consumo.  

 A virada para o século XIX se dá com o consumo instalado como uma característica 

estrutural da vida social. E é por isso que McCracken afirma que não houve boom do 

consumo no século XIX.  

O que começara no século XVI e se expandiu no século XVIII era, por volta do 

século XIX, um fato social permanente. Profundas mudanças no consumo haviam 

gerado profundas mudanças na sociedade e estas, por sua vez, haviam produzido 

ainda mais modificações no consumo. Por volta do século XIX, consumo e 

sociedade estavam inextricavelmente ligados em um contínuo processo de mudanças 

(MCCRACKEN, 2003, p. 43).  

 McCracken chama a atenção para o fato de que as mudanças ocorridas ao longo do 

século XIX são fundamentais para a compreensão do consumo moderno. O fenômeno das 

lojas de departamentos, assim como o surgimento de novos “estilos de vida de consumo” e de 
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inovadoras técnicas de marketing trouxeram mudanças profundas nas atividades de compra, 

embutindo nos bens cada vez mais significados sociais por meio de sofisticados mecanismos 

de transferência de sentido. Outra importante mudança do período foi o deslocamento da 

produção de certos tipos de bens, que ocorriam no espaço doméstico, para a esfera pública: foi 

o caso dos chefs de cozinha e das costureiras e alfaiates, por exemplo. 

 Rosalind Williams, em seu livro “Dream Worlds: Mass Consumption in Late Nineteen 

Century France” (apud McCraken, 2003), afirma que o modelo burguês de consumo que 

predominava até então foi sendo, paulatinamente, suplantado por estilos de consumo 

adicionais, tais como o consumo de massa, o consumo de elite e o consumo democrático. 

Williams argumenta que esse agrupamento distintivo de estilos de vida é interdependente, 

tornando distinto o consumo do século XIX. McCracken (2003) considera a visão da autora 

“limitada”, pelo fato de ela tratar os bens de consumo como “tolices” e entender que sua 

aquisição se dá apenas por motivos superficiais e que se destinam para a “criação de um 

mundo de sonho”. Apesar da ressalva, o autor reconhece que a identificação e diferenciação 

desses estilos de vida possibilitam vislumbrar as formas pelas quais a sociedade ocidental 

valeu-se do consumo como um novo meio de interação, explorando seu significado cultural e 

comunicativo. 

 Essa nova estética do consumo ultrapassava as mudanças na atribuição de sentidos aos 

bens, ela oferecia alterações importantes também no processo de compra: em vez de 

simplesmente adquirir os bens, estimulava-se nos consumidores o desejo do consumo; no 

lugar da negociação de preços diretamente com um produtor ou vendedor, as lojas colocavam 

preços fixos nos produtos, cabendo ao consumidor concordar ou não; em lugar de julgar 

produtos inacessíveis devido aos seus preços, a compra do que antes poderia ser julgado como 

inatingível agora se tornara possível por meio dos sistemas de crédito. Assim, de acordo com 

Grant McCracken (2003), o século XIX foi o período onde o consumo ganhou as 

características que possui até hoje e se tornou num fato social diário.  

 No livro “A Ética Romântica e o Espírito do Consumismo Moderno”, Colin Campbell 

(2001), como já mencionado no início deste capítulo, escolhe a Inglaterra do século XVIII 

para tratar a revolução do consumo no Ocidente. O sociólogo argumenta que não é possível 

compreender a Revolução Industrial sem uma análise que busque entender que 

transformações provocaram uma mudança nos hábitos de consumo e o surgimento de uma 
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classe consumidora. Para o sociólogo, o crescimento da necessidade de consumir é tão 

importante quanto o crescimento da produção.  

Campbell (Ibid.) faz uma análise minuciosa das origens da sociedade de consumo e, 

através de outros trabalhos que buscam compreender a Revolução do Consumo, como os de 

Neil McKendrick15 - também explorado por Grant McCraken (2003) - e Harold Perkin16, o 

autor mostra que a chave para o entendimento da propensão do consumo está nas mudanças 

culturais que surgiram na Inglaterra do século XVIII, ainda na primeira fase da Revolução 

Industrial.  

Colin Campbell (Ibid.) dedica atenção especial ao Romantismo, que teria ajudado a 

criar a ideia de que o prazer e a recreação eram necessidades humanas. De acordo com o 

autor, no Romantismo, a sensibilidade e a imaginação predominam sobre a razão, 

proporcionando a dinâmica necessária ao consumismo moderno. O consumo revela-se além 

dele mesmo, ao satisfazer necessidades simbólicas e oferecendo a oportunidade de desfrutar 

os prazeres imaginados. Assim, talvez seja possível afirmar que o consumo é um romance, 

pois através dele materializamos certos desejos através do ato da compra. “O consumidor 

moderno desejará um romance em vez de um produto habitual porque isso o habilita a 

acreditar que sua aquisição, e seu uso, podem proporcionar experiências que ele, até então, 

não encontrou na realidade (Ibid., p. 130)”. 

Assim, apesar da frequente oposição moral, o desenvolvimento do gosto pelo lazer e o 

entendimento dele como numa necessidade humana e a ascensão do amor romântico no 

mundo ocidental se encarregaram de alavancar e justificar moralmente os benefícios do luxo e 

do consumo, fazendo com que este último passasse de algo inaceitável para algo virtuoso.  

Para justificar o motivo que fez com que tais condutas, até então desaprovadas pelos 

defensores da perspectiva puritana, se tornassem o principal motivo da revolução do consumo 

da classe média, Campbell argumenta que a Revolução do Consumo foi estimulada por uma 

ética burguesa e suas crenças e valores que serviram justamente para justificar o 

comportamento romântico e uma certa condescendência para com o que era considerado 

como consumo de luxo, determinando a ânsia por novidades. 

                                                           

15 The Birth of a Consumer Society: The Commercialization of Eughteen-Century England (Londres, Europa 
Publications, 1982).  

16 The Origins of Modern English Society (Londres, Routledge and Kegan Paul, 1968).  
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Pode-se dizer que os “puritanos” e “românticos” têm os mesmos traços de 

personalidade, tão somente os valorizando de maneira distinta. Portanto, para o 

“puritano”, as práticas introvertidas de devaneio e fantasia são um exemplo 

exatamente dessa espécie de tentação para a ociosidade e a indulgência a que se 

deve resistir, enquanto, para o “romântico”, é o aspecto mais valorizado da 

experiência. Para o “puritano”, devia-se assegurar o controle sobre o desejo, de 

modo que também se pudesse resistir a esse, para o “romântico”, o controle é 

necessário de sorte que o desejo possa ser criado e acentuado na vontade. Assim, 

enquanto um “puritano” considerará má sua tendência para o devaneio, porque 

embora desfrutável, desperdiça o tempo, interfere no trabalho e na aceitação da 

realidade, o “romântico” considerará essa atividade o aspecto mais importante e 

significativo de sua vida (CAMPBELL, 2001, pgs. 311 e 312).  

 Assim, Campbell (Ibid.) estende a análise de Max Weber17, para quem certas doutrinas 

protestantes acabaram santificando o trabalho e a acumulação de riquezas, buscando 

compreender de que maneira a moral religiosa colaborou para a transcendência das críticas às 

inéditas buscas através do consumo. A propensão para adquirir bens, portanto, não é 

incompatível com a busca dos deveres morais, já que ela estava associada aos ideais de 

liberdade individual e cuidado com a família através do conforto dos lares. A partir desta 

análise, pode-se dizer que, na visão de Colin Campbell (Ibid.), a chamada “Sociedade do 

Consumo” surgiu a partir das alianças entre a Revolução Industrial e a revolução moral 

protestante.  

 Essas releituras históricas do consumo moderno traçadas por McCracken (2003) e 

Campbell (2001), são fundamentais para a compreensão da mudança que possibilita o 

surgimento de uma cultura do consumo. Neste trabalho, entretanto, o que nos parece relevante 

reforçar é o significado cultural, simbólico e comunicativo dos objetos no contexto do 

consumo. São esses fatores que tornam possível afirmar o consumo como um fato social e 

cultural e é mediante tal perspectiva que o consumo será tratado ao longo desta dissertação. 

No item 1.2 vamos discutir o surgimento de uma cultura de consumo e sua “evolução” para 

um consumo mais subjetivo e emocional.  

 

1.2 - Da cultura do consumo ao hiperconsumo  

 

 No panorama traçado na seção anterior vimos que as teorias sociológicas mais 

recentes focalizam-se cada vez mais no caráter cultural do consumo. No entanto, é a partir do 

                                                           

17 Livro: A Ética protestante e o Espírito do Capitalismo, 1930. 
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século XX que essas práticas teriam criado uma relação nunca antes vista, se considerarmos 

que o consumo se transformou na maneira pela qual a sociedade passou a assimilar sua 

própria cultura (SLATER, 2002).  

O consumo deixa de ser analisado, assim, apenas sob o viés produtivista e passa a ser 

considerado um processo cultural, pois se realiza dentro da cultura e, ao mesmo tempo, ajuda 

a criá-la, tornando impossível uma separação entre os dois:  

[...] o consumo é como um código através do qual nossa cultura se expressa, e 

estudá-lo é descobrir que nele se inscreve todo um debate que possui implicações 

profundas na vida de todos nós. 

[...] o consumo pode ser identificado como expressão da cultura através de 

fragmentos, pistas ou indicações de textos, como um quebra-cabeça, cujas peças 

precisam ser encaixadas para revelar a figura escondida. (ROCHA E BARROS em 

TRAVANCAS e FARIAS, 2003, p.181).  

 São diversos os autores que destacam essa relação inseparável entre cultura e 

consumo. Mike Featherstone, em Cultura de consumo e pós-modernismo (1995) – reforça a 

característica essencialmente cultural da sociedade de consumo, na qual a cultura aparece 

corporificada nos bens possuídos e na forma de utilização dos mesmos. Para o autor, questões 

como estilos de vida, a compra e exibição dos bens e experiências de consumo na vida 

cotidiana não devem ser entendidos apenas através de concepções de valor de troca e cálculo 

racional instrumental, elas não são polaridades excludentes.  

Assim, é possível falar no hedonismo calculista, no cálculo de efeito estilístico e 

numa economia de emoções, por um lado, e numa estetização da dimensão racional 

instrumental ou funcional, mediante a promoção de um distanciamento estetizante, 

por outro (FEATHERSTONE, 1995, P. 123).  

 Numa análise bastante esclarecedora sobre as dimensões culturais e simbólicas do 

consumo e sobre as diferentes motivações do ato de consumir, Mary Douglas e Baron 

Isherwood (2009), em O mundo dos bens, se dedicam a compreender como as mercadorias 

são usadas pelas pessoas para estabelecer as “cercas e pontes" das relações sociais. Para os 

autores, os bens de consumo são comunicadores de hierarquias culturais e de valores sociais, 

tornando visíveis as categorias culturais. Nesse sentido, as principais funções culturais do 

consumo seriam classificar, selecionar e dar sentido ao mundo.  

O antropólogo indiano Arjun Appadurai (2008), em seu A vida social das coisas, 

afirma que os objetos não têm significados que não lhes sejam atribuídos pelos homens e que 

o consumo é eminentemente social, correlativo e ativo. Em sua definição, as mercadorias são 

como coisas que, numa determinada fase de suas “vidas” e num contexto delimitado, 

preenchem requisitos simbólicos, classificatórios e morais que determinam o seu valor de 
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troca. Tal valor, no entanto, vai muito além do valor de troca puramente econômico, 

abarcando também tipos de trocas como as permutas e os presentes.  

No mesmo livro, no artigo “A biografia cultural das coisas: a mercantilização como 

processo”, Igor Kopytoff chama a atenção para o fato de que a mercadoria é uma fase na 

biografia das coisas e não um estado permanente dos objetos. O autor esclarece que “a 

produção de mercadorias é também um processo cognitivo e cultural: as mercadorias não 

devem ser apenas produzidas materialmente como coisas, mas também culturalmente 

sinalizadas como determinado tipo de coisas (2008, p. 89)”. 

Nesse sentido, é possível concluir que o consumo não é apenas uma questão individual 

da posse de objetos isolados, mais do que isso, ele envolve a apropriação coletiva de bens que, 

além de satisfazer necessidades biológicas e simbólicas, facilita a troca de códigos culturais.  

Consumo é [...] um mecanismo social percebido pelas ciências sociais como 

produtor de sentido e de identidade, independentemente da aquisição de um bem; 

uma estratégia utilizada no cotidiano pelos mais diferentes grupos sociais para 

definir diversas situações em termos de direitos, estilo de vida e identidade; e uma 

categoria central na definição da sociedade contemporânea (BARBOSA e 

CAMPBELL, 2006, p. 26). 

Mike Featherstone (1995) identifica três aspectos fundamentais da cultura de 

consumo:  

a) o objetivo principal da cultura de consumo é a expansão da produção capitalista de 

mercadorias, através da qual se propiciou uma vasta acumulação de cultura material, seja na 

forma de bens quanto de locais de compra e consumo, de onde resultou a proeminência do 

lazer e das atividades de consumo nas sociedades ocidentais contemporâneas;  

b) uma concepção estritamente sociológica que afirma que a relação entre a satisfação 

advinda da aquisição dos bens e seu acesso socialmente estruturado é um jogo de soma zero 

no qual os consumidores usam as mercadorias para exibir e conservar diferenças sociais;  

c) a questão dos “prazeres emocionais do consumo”, da celebração de um imaginário cultural 

consumista marcado por sonhos e desejos e por lugares específicos para a realização dos 

mesmos.  

Para Featherstone, seria o conjunto dessas três perspectivas que caracterizaria a cultura 

do consumo, garantindo a manutenção da busca pelo status social e pelo prazer emocional. 

Ele argumenta que as economias de prestígio, existentes na cultura de consumo, são 

compostas por bens escassos que demandam investimentos consideráveis de tempo, dinheiro 
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e saber para serem obtidos e manuseados adequadamente. E seriam esses bens os 

responsáveis por classificar o status de seu portador. Por outro lado, “a cultura de consumo 

usa imagens, signos e bens simbólicos evocativos de sonhos, desejos e fantasias que sugerem 

autenticidade romântica e realização emocional em dar prazer a si mesmo, de maneira 

narcísica, e não aos outros (FEATHERSTONE, 1990, p. 48)”. 

Outra característica que pode ser identificada na cultura do consumo é que nela tudo 

pode ser comercializado: qualquer objeto, experiência ou atividade pode ser passível de 

mercantilização (BARBOSA, 2004). Além disso, numa realidade onde vínculos sociais 

tendem a ser mediados pelo mercado, o sentimento de pertencimento passa a acontecer não só 

pela identificação com as características de determinado estilo de vida, mas pela própria 

aspiração a esse estilo (BAUMAN, 2008).  

A cultura do consumo marca-se, assim, pela estimulação sensorial, pela sedução da 

publicidade e pela incitação de novos desejos e necessidades, num processo em que a duração 

primordial é praticamente nula – o efêmero e o imediato conduzem os sonhos e as escolhas 

num processo de criação e satisfação de desejos sem fim, já que a saturação dos desejos é 

impossível de ser alcançada, uma vez que eles sempre podem ser substituídos por outros 

sonhos.  

No livro “A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo”, Gilles 

Lipovetsky (2007) divide o “ciclo histórico das economias de consumo” em três etapas que 

ele chama de “três eras do capitalismo de consumo”.   

A primeira era, na visão do autor, se caracterizaria pela afirmação da produção e do 

marketing de massa. O segundo momento teria se estabelecido por volta de 1950, 

identificando-se com a chamada “sociedade da abundância” e com a “sociedade do consumo 

de massa”. É a partir deste período que o modo de vida representado pelo objeto de consumo 

passa a ser importante no momento da compra, os consumidores passam a vislumbrar não 

apenas o uso do bem que adquirem, mas também o prazer que ele poderá proporcionar. Ao 

longo desse período, o consumo deixa de ser motivado apenas pelo prestígio e passa a ser 

motivado também pelo prazer. De agora em diante, o consumo não será mais apenas uma 

estratégia de exibição de status social, ele passa a ser também hedonista e individualista. E é 

essa combinação que caracteriza a terceira era do capitalismo de consumo, denominada por 

Lipovetsky de “era do hiperconsumo”, onde a mercantilização das necessidades deriva de 

uma “lógica desinstitucionalizada, subjetiva, emocional (2007, p. 41)”. 
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Consumir era distinguir-se; e cada vez mais “jogar”, espairecer, conhecer a pequena 

alegria de mudar uma peça na configuração do cenário cotidiano. Assim, o consumo 

já não é tanto um sistema de comunicação, uma linguagem de significantes sociais, 

quanto uma viagem, um processo de quebra de rotina cotidiano por meio das coisas 

e dos serviços. Menos mal menor ou “negação da vida” que estimulante mental e 

pitada de aventura, o consumo nos atrai por si mesmo como poder de novidade e de 

animação de si (LIPOVETSKY, 2007, p.42). 

 Desta maneira, o hiperconsumo se caracteriza por uma exacerbação da cultura do 

consumo e pela emergência de um consumo menos vinculado a questões de status social e 

mais subjetivo e emocional. Na sociedade de hiperconsumo nos deparamos pela primeira vez 

com uma transformação nos antigos modelos de classe, os códigos simbólicos diferenciais 

que estruturavam as práticas e os gostos individuais.  

Enquanto se desprezam os habitus e particularismos de classe, os consumidores 

mostram-se mais imprevisíveis e voláteis, mais a espera de qualidade de vida, de 

comunicação e de saúde, tem melhores condições do fazer uma escolha entre as 

diferentes propostas da oferta. O consumo ordena-se cada dia um pouco mais em 

função de fins, de gostos e de critérios individuais. Eis chegada a época do 

hiperconsumo, fase III da mercantilização moderna das necessidades e orquestrada 

por uma lógica desinstitucionalizada, subjetiva, emocional (LIPOVETSKY, 2007, p. 

26). 

 A consequência disso é que o hiperconsumidor passa a desejar menos que as coisas os 

classifiquem e mais que elas os permitam ser independentes, sentir mais prazer, melhorem 

suas qualidades da vida. Viver experiências através do consumo passa a ser a grande 

expectativa deste consumidor individualizado, que deixa de comprar em relação ao outro para 

comprar para si próprio.  

 Ao longo desta seção buscamos traçar um quadro geral da sociedade de consumo com 

base em diferentes conceitos de diversos autores. A partir desse quadro geral, nas próximas 

páginas buscaremos compreender os impactos do consumo e em que contexto surgiu o 

consumo compartilhado.  

 

1.3 - Os impactos do hiperconsumo 

 

  O advento da globalização intensificou o comércio e o consumo, na medida em que 

elevou ao plano internacional a concorrência, forçando os agentes econômicos a reduzirem, a 

qualquer preço, os custos, sob o risco de perda da competitividade. Aliada ao avanço 

tecnológico no campo da informática e das telecomunicações, as distâncias se encurtaram, os 

mercados romperam fronteiras, costumes e hábitos homogeneizaram-se. 
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Conforme vimos nas páginas anteriores, a sociedade de consumo deu primazia ao homem 

consumidor e todas as classes sociais foram convidadas a consumir. Com produtos baratos, 

proporcionados pela produção em larga escala e descentralizada, pôde-se atender a uma 

enorme variedade de consumidores com poderes aquisitivos diversos. As facilidades no 

momento da compra aumentaram e fizeram com que produtos antes considerados “artigos de 

luxo” se tornassem acessíveis a parcelas mais amplas da população.    

Hoje é possível notar que as identidades dos cidadãos se configuram, em grande parte, 

pelo consumo, e o status, muitas vezes, pode ser medido pelo que se possui. Na maioria das 

vezes os objetos não são adquiridos exclusivamente por sua utilidade, mas também porque 

trazem consigo o prestígio simbolizado por sua posse, como escreveu o antropólogo argentino 

Néstor García Canclini (2007): “consumir é tornar mais inteligível um mundo onde o sólido 

se evapora (p. 68)”. Nesse contexto, o ato de consumir não reflete apenas uma preocupação 

autocentrada, mas é também socialmente referenciada e diz respeito à necessidade de 

estabelecer - ou não - relações de grupo e pertencimento,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

afinal “os bens são investidos de valores socialmente utilizados para expressar categorias e 

princípios, cultivar ideias, fixar e sustentar estilos de vida, enfrentar mudanças ou criar 

permanências (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2009. p. 8)”. 

Para os ambientalistas, o padrão consumista da sociedade contemporânea estaria 

conduzindo a sociedade a um consumo desnecessário, ostentatório, excessivo e perdulário, 

com incalculáveis impactos sobre o meio ambiente. Nos embates sociais, econômicos e 

políticos da sociedade contemporânea, constata-se um impasse entre meio ambiente e 

desenvolvimento, ao não se estabelecerem patamares sustentáveis de produção e consumo. No 

entanto, dentro da ótica ambientalista, o que deveria ser analisado não é somente o consumo, 

uma vez que ele é fundamental ao ser humano, mas também a produção e as formas de 

produzir, visto que os resíduos de muito dos bens adquiridos faz com que vivamos numa 

sociedade de consumidores impensável sem uma florescente indústria de remoção do lixo 

(BAUMAN, 2008).  

A observação do sociólogo polonês nos leva a pensar sobre o destino do lixo removido e 

os impactos dele no meio ambiente. A história do lixo começa junto com a história da 

humanidade. A diferença é que ele nem sempre foi um problema. Na pré-história, grupos 

nômades alimentavam-se da caça, da pesca e dos vegetais e os restos da refeição - ossos, peles 

e casca dos frutos - eram largados no solo e seguiam seu ciclo natural. Porém, a cada passo 
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em direção ao “progresso”, progrediam também os detritos, mas isso ainda não representava 

um problema – sabe-se, por exemplo, através de livros de história, que até mesmo os reis da 

Inglaterra se banhavam somente em ocasiões especiais, pouco mais de três vezes ao ano. São 

muitas as ilustrações de Londres e Paris na Idade Média que mostram ruas emporcalhadas e 

dejetos sendo lançados das janelas sobre transeuntes incautos. É possível ver, através de 

imagens de artistas que retratavam o Rio Antigo, que à noite os escravos – conhecidos como 

“tigres” - transportavam em tonéis, nas costas, o lixo das casas e o despejavam no mar e em 

lagoas.  

A visão do lixo como problema a ser enfrentado só se firmou no século XIX, quando a 

Revolução Industrial instituiu um novo patamar de tecnologia, de conforto, de produtos e, 

consequentemente, de resíduos. O lixo, a partir daí, é comprovado cientificamente como 

causador de doenças diversas e começou a ser um desafio para a humanidade. A 

industrialização incorporou ao cotidiano das pessoas uma série de novos produtos, 

especialmente o plástico. Tais produtos são uma consequência da “cultura do descartável”, 

que domina o cotidiano das pessoas com a ajuda da mídia sob o argumentam de que tais 

artigos possibilitariam mais comodidade e praticidade, já que não será mais necessário gastar 

tempo fazendo tarefas domésticas, como lavar louça ou cozinhar, por exemplo.  

O impulso industrial também contribuiu para o surgimento das metrópoles - e, quanto 

mais gente confinada em determinado espaço, mais detritos se acumulam. Hoje o que temos é 

uma imensa oferta de produtos altamente envolvidos em plástico e, como se sabe, esse 

material, em qualquer forma ou jeito, não é biodegradável. São 100 milhões de toneladas de 

plástico produzidas por ano, das quais oito milhões são jogadas no mar. As toneladas de 

plástico produzidas nunca deixarão de existir pois, o que acontece é que elas, com o efeito do 

sol, são “fotodegradadas” em pedaços menores que depois se transformam em pedaços 

menores ainda, do tamanho de um grão de ervilha  e assim permanecem.  

Nas últimas seis décadas consumimos mais bens e serviços do que em todas as gerações 

anteriores. O mecanismo do consumo e do descarte está cada vez mais acelerado e 

naturalizado na vida das pessoas e estamos longe de uma solução que modifique esse novo 

estilo de vida, pelo contrário. Na visão de Lipovetsky (2007), o roteiro mais provável é seu 

alargamento na escala do planeta, visto que centenas de milhões de novos consumidores estão 

entrando na espiral da abundância dos bens e serviços pagos, indefinidamente renovados.  
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Não nos enganemos: nem os protestos ecologistas nem os novos modos de consumo 

mais sóbrio bastarão para destronar a hegemonia crescente da esfera mercantil, para 

fazer descarrilar o trem bala consumista, para opor-se à avalanche dos novos 

produtos com ciclo de vida cada vez mais curto. Estamos apenas no começo da 

sociedade de hiperconsumo, nada, por ora, está em condições de deter, nem mesmo 

de frear, o avanço da mercantilização da experiência e dos modos de vida 

(LIPOVETSKY, 2007, p. 13). 

 Em “Pequeno Tratado do Decrescimento Sereno” o economista francês Serge 

Latouche (2009) destaca que  

nossa sociedade amarrou seu destino a uma organização baseada na acumulação 

ilimitada. Esse sistema está condenado ao crescimento. Quando há desaceleração ou 

parada do crescimento, vem a crise ou até o pânico. Reencontramos o ‘Acumulem! 

Acumulem! Pois essa é a lei dos profetas!’ Do velho Marx (LATOUCHE, 2009, p. 

17)”.  

No âmbito da natureza, são muitos os problemas ecológicos que resultam do modelo 

de vida ocidental atual, dos métodos de consumo de energia, de matéria-prima e, 

principalmente, dos rejeitos dos produtos não biodegradáveis eliminados no ambiente. A 

título de exemplo, podem ser citados: desertificações, buracos na camada de ozônio, alteração 

da acidez dos mares, desgelo das calotas polares, alterações climáticas, alterações das 

correntes marítimas, improdutividade das terras, entre outros. Na realidade, esses exemplos 

citados são somente alguns dos problemas ambientais que ameaçam o ecossistema da Terra, 

já que a cada dia se descobrem novos problemas que afetam diretamente o meio ambiente. No 

âmbito social os problemas não são menores: desigualdade, miséria, violência, fome, 

refugiados ambientais etc. 

Enquanto o aumento de níveis de consumo pode significar maior desenvolvimento 

econômico para determinadas sociedades e pessoas vivendo em melhores condições de que no 

passado, devido ao aumento da disponibilidade de recursos, tais como comida, roupas, objetos 

etc, também pode exacerbar padrões de desigualdade, pois este desenvolvimento não ocorre 

de forma equilibrada em todas as sociedades e nem mesmo em todas as camadas das 

sociedades ditas desenvolvidas.    

Muitas soluções têm sido pensadas e colocadas em prática visando solucionar a crise 

ambiental pela qual o planeta está passando e muitas delas passam pela questão do consumo. 

De acordo com a pesquisadora brasileira Fátima Portilho (2010), o surgimento do conceito de 

consumo verde só foi possível após o deslocamento da definição da questão ambiental, da 

produção para o consumo e aconteceu a partir do encontro de três fatores: a) o advento do 

ambientalismo público, na década de 1970; b) a “ambientalização” do setor empresarial, nos 

anos 1980; c) o aumento da preocupação com o impacto ambiental de estilos de vida e 
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consumo na década de 90. Diante dos três fatores, a corresponsabilidade do cidadão começou 

a ser analisada, assim como o impacto de seus comportamentos cotidianos para o 

agravamento da crise ambiental. Nesse cenário, uma das soluções apontadas é a 

transformação do modo de consumir, permitindo que os cidadãos tomem as decisões 

acertadas em seus atos de consumo, adquirindo consciência do impacto coletivo, ambiental e 

social em que se traduzem suas opções individuais de consumo para a promoção da qualidade 

de vida e do desenvolvimento local. A autora chama a atenção para o fato de que, nesse 

argumento, há uma transferência de responsabilidade para um ator apenas - o indivíduo - na 

medida em que cabe a ele tomar decisões acertadas em seu consumo que, nesse caso, seria 

fazer escolhas “conscientes” dando preferência a produtos que não agridam, ou são 

percebidos como não agredindo o meio ambiente.   As empresas, no entanto, ganham muito 

pouca responsabilidade no que diz respeito a repensar suas formas de produzir e nos resíduos 

deixados pelos produtos fabricados por elas.  

 Serge Latouche (2009) propõe uma solução mais holística para reverter a crise 

ambiental pela qual o planeta está passando e apresenta um projeto de decrescimento. Trata-se 

de um projeto político – no sentido forte do termo, como o próprio autor ressalta - que visa a 

construção de sociedades conviviais autônomas e econômicas através da articulação 

sistemática e ambiciosa de oito mudanças interdependentes que se reforçam mutuamente que 

o autor descreve como “círculo virtuoso de oito erres”: reavaliar, reconceituar, reestruturar, 

redistribuir, relocalizar, reduzir, reutilizar, reciclar. Na visão de Latouche (Ibid.), cumprir 

esses oito objetivos desencadearia um processo de decrescimento sereno, convivial e 

sustentável.  

O reavaliar está relacionado aos valores que são pregados hoje. “O altruísmo deveria 

prevalecer sobre o egoísmo, a cooperação sobre a competição desenfreada, o prazer do lazer e 

o ethos do jogo sobre a obsessão pelo trabalho, a importância da vida social sobre o consumo 

ilimitado, o local sobre o global, a autonomia sobre a heteronomia, o gosto pela obra sobre a 

eficiência produtivista, o sensato sobre o racional, o relacional sobre o material etc.” 

(LATOUCHE, 2009, p. 44). 

O reconceituar tem a ver, principalmente, com desconstruir a ideia de abundância X 

escassez. O autor ressalta que “a economia transforma a abundância natural em escassez pela 

criação artificial da falta e da necessidade mediante a apropriação da natureza e sua 

mercantilização.” (Ibid., p.46). Reestruturar significa adaptar o aparelho produtivo e as 
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relações em função da mudança de valores, nesse objetivo entra, de forma prática, o conceito 

de sociedade de decrescimento.  

Redistribuir envolve a distribuição e acesso ao patrimônio natural, tanto entre Norte e 

Sul como dentro da sociedade, entre as classes, as organizações e os indivíduos. Relocalizar, 

claramente significa produzir localmente os produtos destinados à satisfação das necessidades 

da população, em empresas locais financiadas pela poupança coletada localmente.  

Reduzir significa, acima de tudo, diminuir o impacto sobre a biosfera de nossos modos 

de produzir e de consumir, limitando o consumo excessivo e o chocante desperdício dos 

nossos hábitos. Latouche (2009) chama a atenção para o fato de que para reduzir é necessário  

“desintoxicar do vício do ‘trabalho’. Elemento importante do drama produtivista. 

Não construiremos uma sociedade serena de decrescimento sem recuperar as 

dimensões recalcadas da vida: o prazer de cumprir seu dever de cidadão, o prazer 

das atividades de fabricação livre, artística ou artesanal, a sensação do tempo 

recuperado para a brincadeira, a contemplação, a meditação, a conversação, ou até, 

simplesmente, para a alegria de estar vivo (Ibid. p. 54)”. 

 Com reutilizar/reciclar o autor propõe, como as próprias palavras já sugerem, 

diminuir o desperdício desenfreado, combater a obsolescência programada e reciclar resíduos 

não reutilizáveis diretamente.  

 Serge Latouche (Ibid.) reconhece que a proposta do decrescimento, calcada nos oito 

erres, representa uma utopia, mas ressalta que a palavra utopia, nesse caso, deve ser usada no 

melhor sentido do termo, ou seja, “a construção intelectual de um funcionamento ideal, mas 

também concreto, porque parte de dados existentes e de evoluções realizáveis (2009, p. 55)”.  

 Fica claro então que o decrescimento é um projeto que busca a revolução assim como 

o retrocesso e a inovação tal como a repetição. Nesse sentido, o consumo compartilhado se 

alinha a tal proposta, já que desafia os consumidores a perceberem que os recursos que 

precisam, em muitos casos, já existem, é só uma questão de conseguir acessá-los e a internet, 

conforme será argumentado adiante, tem se revelado uma útil ferramenta no que diz respeito a 

aproximar recursos e necessidades.   

 Questões ambientais e relacionadas à sustentabilidade do planeta estão 

diretamente ligadas ao compartilhamento de bens, já que esta forma de consumir atende as 

necessidades dos consumidores causando menos impacto à natureza, haja vista que através 

deste tipo de consumo, é possível ter acesso a diversos produtos sem a necessidade de possuí-

los, e isso poderá acarretar na diminuição da produção dos mesmos. Eles passam a ser 
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compartilhados, reutilizados, divididos, pertencendo então ao coletivo e não apenas a um 

indivíduo. Desta forma, o consumo compartilhado pode ser uma forma de acomodar 

necessidades e desejos de uma forma mais saudável e atraente, com pouco ônus para o 

indivíduo (BOTSMAN e ROGERS, 2011).   

 No próximo item mostraremos em que contexto o consumo compartilhado 

ganhou força na sociedade contemporânea e de que forma se dá essa “nova” forma de 

consumir.  

 

1.4 – A ascensão do consumo compartilhado 

   

Acredita-se que o termo consumo colaborativo foi primeiro definido por Algar (2007) 

como sendo uma prática de partilha, empréstimos comerciais, aluguel e trocas, transposta para 

o século XXI. Na verdade, nada mais é do que uma adaptação ao contexto capitalista atual de 

práticas tradicionais empregadas pela humanidade desde as primeiras manifestações 

comerciais. Considerando a conceituação de Algar, ao longo deste trabalho vamos considerar 

o compartilhamento como uma prática que surge dentro da chamada “Economia 

Colaborativa”.  

O conceito é popularizado por Botsman e Rogers (2011), que o define como sendo 

uma maneira de satisfazer as necessidades e anseios do homem moderno, fazendo com que 

seja caracterizado como uma prática mais sustentável e capaz de reduzir os prejuízos causados 

para e pela sociedade como um todo.  

Todos os dias as pessoas estão usando o consumo colaborativo – compartilhamento 

tradicional, escambo, empréstimo, negociação, locação, doação e troca – redefinido 

por meio da tecnologia e de comunidades entre pares. [...] Redes sociais, redes 

inteligentes e tecnologias em tempo real também estão conseguindo superar modos 

ultrapassados de hiperconsumo, criando sistemas inovadores baseados no uso 

compartilhado, como acontece com carros e bicicletas (BOTSMAN e ROGERS, 

2011, p. xiv) 

Botsman e Rogers (2011) identificam quatro princípios fundamentais e comuns entre 

os sistemas de consumo colaborativo: a massa crítica, a capacidade ociosa, a crença no bem 

comum e a confiança entre estranhos. O primeiro princípio – “massa crítica” - é crucial neste 

tipo de consumo por duas razões: a escolha, já que para que o compartilhamento possa 

competir com o consumo tradicional ele precisa oferecer escolhas suficientes para que o 

consumidor sinta-se satisfeito pelo que está disponível; e a prova social, que funciona como 
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uma comprovação de que “estas formas de consumo são algo que os outros deveriam 

experimentar (Ibid., p. 69)”.   

O segundo ponto central é a “capacidade ociosa”. Como falamos na seção anterior a 

esta, atualmente o desperdício e o descarte em decorrência do estilo de vida hiperconsumista 

que nós, ocidentais, adquirimos nos últimos anos, faz com que descartemos objetos em “bom 

estado” ou simplesmente os deixemos guardados sem nunca serem usados. Desta forma, no 

cerne do compartilhamento está a intenção de reduzir a ociosidade dos bens. 

 O terceiro ponto é a “crença nos bens comuns”, tendo em vista que quanto maior a 

rede, melhor o sistema funcionará para todos e, dessa forma, todos que aderem este tipo de 

consumo criam valor para outras pessoas, ainda que esse nem sempre seja o propósito oficial.  

O último princípio é a “confiança entre estranhos”, ponto central deste trabalho que 

será analisado mais profundamente nos próximos capítulos. Por enquanto, é suficiente pensar 

que a partir do momento em que não há mais intermediadores entre as transações, é 

necessário confiar em pessoas que não conhecemos para que as trocas aconteçam. 

São muitas as formas de colaboração e compartilhamento que surgiram – e continuam 

surgindo – ao redor do globo nos últimos anos e elas variam em termos de escala, maturidade 

e propósito. Diante desta variedade, os autores Botsman e Rogers (2011) procuraram 

organizar e classificar informalmente tais redes em três sistemas, são eles: a) sistemas de 

serviços de produto, que consiste naqueles em que se paga pela utilização de um produto sem 

a necessidade de comprá-lo; b) mercados de redistribuição, o site “Tem Açúcar?”, objeto de 

estudo do presente trabalho, se enquadraria nesta rede, visto que, de acordo com os autores, 

tais redes  promovem a redistribuição de mercadorias – usadas ou não – por meio de trocas 

livres, empréstimos ou vendas; c) estilos de vida colaborativo,  visa fazer com que “pessoas 

com interesses semelhantes possam dividir e trocar ativos intangíveis, como tempo, espaço, 

habilidades e dinheiro (BOTSMAN; ROGERS, 2011, p. 192)”, geralmente essas acontecem 

localmente, incluindo sistemas como os populares co-workings, compartilhamento de 

refeições, compartilhamento e troca de favores entre vizinhos, caronas, etc. No entanto podem 

também ocorrer em uma escala global, com o auxílio da internet.  

O mercado da colaboração e do compartilhamento já é uma realidade no Brasil com 

diferentes modelos de negócios e de iniciativas de troca e empréstimos de produtos e serviços. 

Pesquisas apontam o Brasil como um país promissor na implantação deste tipo de cultura por 

diversas razões, tais como: políticas de incentivo à inovação, maior disponibilidade de 
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plataformas digitais móveis e capacidade empreendedora. Apesar do consumo compartilhado 

ainda ser uma prática pouco disseminada no Brasil, de maneira “formal” – pois, conforme foi 

argumentado na introdução deste trabalho, em algumas camadas da sociedade esta é uma 

prática cotidiana e rotineira - é possível observar alguns modelos de negócios e também 

movimentos individuais que têm alavancado esse conceito. 

O economista americano Jeremy Rifkin (2001), autor do livro “A Era do Acesso” atribui o 

crescimento da “economia global baseada em rede (Ibid., p. 16)” ao fato de ela ser dirigida 

por uma acentuada aceleração na inovação tecnológica. Como os produtos se tornam 

obsoletos cada vez mais rapidamente em um mundo mediado eletronicamente, a propriedade 

de longo prazo se torna cada vez menos interessante, enquanto o acesso de longo prazo se 

torna uma opção mais atrativa.  A propriedade parte do princípio de que possuir um ativo 

físico ou uma propriedade durante longo período de tempo é algo que gera valor. No entanto, 

para Rifkin, a velocidade das inovações tecnológicas e o ritmo frenético da economia acabam 

fazendo com que a noção de propriedade se torne algo problemático, já que em um mundo de 

produções contínuas e da obsolescência programada, tudo se torna desatualizado praticamente 

no mesmo momento em que se compra. Em vista disso, ter, guardar e acumular são valores 

que, numa economia em que a mudança em si é a única constante, se tornam cada vez mais 

sem sentido.  

A teoria de Rifkin nos leva a pensar, novamente, na questão do tempo. Mais do que algo 

inerente à vida dos indivíduos, o tempo é um aspecto social e sua percepção está relacionada 

com a cultura em que está inserido. Em vista disso, a cultura da sociedade de rede fez com 

que os indivíduos conectados tivessem suas percepções de tempo e sua relação com os 

espaços alteradas.  

Isso porque a comunicação reduz as distâncias e permite que as pessoas aproximem-

se. Não em uma perspectiva concreta, obviamente, mas em uma perspectiva de 

percepção. Com a Internet essas distâncias tornam-se ínfimas. Isso porque agora não 

é mais possível apenas ter "acesso" a informações de lugares distantes. É possível 

também alterá-las. No ciberespaço, não existem distâncias físicas. Essa característica 

da não-geograficabilidade do espaço em que se age e interage é inovadora e 

diferencial na CMC. É possível conversar com alguém que esteja há milhares de 

quilômetros, receber arquivos, trocar fotos, tudo em questão de segundos. A 

distância geográfica é pulverizada pela comunicação. No mundo virtual, é possível 

tocar, sentir, ver, ouvir e interagir com elementos que estão localizados há milhares 

de quilômetros. No ciberespaço, não há distância. A geografia fica em segundo 

plano (RECUERO, 2010, p.143). 
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 Assim como a geografia, a percepção do tempo também foi alterada, visto que, como 

Raquel Recuero escreveu, a comunicação mediada pelo computador permite que duas pessoas 

que estão a uma longa distância conversem em tempo real.  É possível que essa mudança de 

comportamento também tenha sido um fator que influenciou e possibilitou o sucesso da 

economia compartilhada.  

 Acredita-se ainda que numa sociedade onde a propriedade particular foi considerada, 

durante longos anos, como uma extensão do indivíduo, com critérios de participação que 

podem se tornar armas de exclusão ou de inclusão fazendo com que determinado indivíduo 

tenha, ou não, acesso à determinados grupos (Douglas e Isherwwod, 2009),  a perda de seu 

significado no comércio indique uma mudança considerável na maneira como as futuras 

gerações perceberão e se relacionarão com os bens.  

 De acordo com Rifkin (2001), nas décadas de 80 e 90 a desregulamentação das 

funções e dos serviços do governo foi a grande tendência. Com isso, o mercado absorveu 

parte do que antes era a esfera pública através do compartilhamento e do colaborativismo - 

aplicativos de compartilhamento de carona e o caso do sucesso das bicicletas compartilhadas 

fornecidas pelo banco Itaú são alguns exemplos que deram certo em algumas cidades 

brasileiras. Visando essa mudança, o economista americano afirma que a “economia voltou 

sua atenção para a última esfera independente remanescente da atividade humana: a cultura 

(Ibid., p.9)”. Com isso, ritos culturais, eventos, as artes, os esportes e até mesmo 

engajamentos sociais e cívicos estão ocupando a esfera comercial. Rifkin (2001) destaca ainda 

que, na “Era do Acesso”, o que está sendo comercializado não são propriedades e sim as 

experiências vividas. Tal ideia é complementar ao pensamento de Lipovetsky (2007) que, 

conforme mencionado anteriormente, entende a era do hiperconsumo como o momento em 

que o valor da mercadoria passa ser medido menos pelo signo diferencial e mais pelo valor 

experiencial. Na esteira do pensamento de Rifkin (2001) e Lipovetsky (2007), podemos 

pensar que se o século XX foi marcado, entre outras coisas, pelo momento em que o consumo 

passou a ser o código pelo qual a sociedade assimila e expressa sua cultura, é possível que o 

século XXI seja marcado por transformar a cultura num bem de consumo em si mesmo.  

 Tal mudança de paradigma é possível pois, para que novos hábitos, ideias e visões 

tenham sucesso e ganhem escala global, é necessário que exista uma rede e uma plataforma 

que dissemine os novos comportamentos e princípios pelo mundo afora. As mudanças que 

estão sendo debatidas nesse trabalho estão ocorrendo num momento em que o 
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desenvolvimento tecnológico está avançado a ponto de fazer com que esses novos valores se 

disseminem e, mais do que isso, sejam duradouros. O compartilhamento historicamente 

sempre dependeu de uma rede e agora temos a Internet, que gera redes sociais capazes de 

ampliar as possibilidades não apenas de compartilhar mas também de colaborar. 

Para Shirky (2008), a internet foi a primeira grande rede de comunicação a fazer da 

comunicação grupal parte inerente de seu repertório. Por ter a “comunicação ponta a ponta” 

como uma de suas lógicas básicas, ela transforma-se num meio para levar e trazer a 

informação. Logo, ao invés de limitar nossas comunicações a ferramentas de “um para um” 

ou “um para muitos”, a internet possibilita a criação de ferramentas “muitos para muitos”, 

sustentando e acelerando a cooperação e a ação coletiva. 

Contudo, o autor ressalta que a internet e as ferramentas sociais apenas facilitaram a 

coordenação de ações em grupo. O engajamento e a vontade já existiam anteriormente à rede, 

a diferença é que agora as barreiras para as ações coordenadas foram derrubadas, fazendo com 

que a sociedade adote uma nova postura.   

 No capítulo dois nos dedicaremos a compreender o papel da tecnologia e das redes 

sociais no consumo compartilhado. Usaremos os conceitos de “capital social” e “dádiva” 

como base para o entendimento da colaboração e do compartilhamento na sociedade 

contemporânea.  
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CAPÍTULO 2 – POSSE X COMPARTILHAMENTO: UMA CULTURA DO ACESSO? 

 

O objetivo deste capítulo é refletir sobre o fenômeno do compartilhamento, que está 

ganhando cada vez mais visibilidade entre os jovens da chamada “Geração Internet”. O 

fenômeno diz respeito às diferentes maneiras de se relacionar e ter acesso a bens através da 

troca, da doação e do empréstimo, como é o caso do site “Tem Açúcar?”, objeto de pesquisa 

da presente dissertação.  

Partindo das ideias de Russel Belk (2010 e 2014) e Jeremy Rifkin (2001), será feita 

uma análise da influência da internet sobre o “surgimento” do fenômeno do compartilhamento 

e as diferentes formas de compartilhar bens. Para tentar compreender que características 

sociais influenciaram na mudança do comportamento dos jovens em relação ao consumo, 

serão utilizadas as reflexões de Claudia Pereira e Everardo Rocha (2009) e Don Tapscott 

(2010). O conceito de dádiva e sua aproximação com essa forma de consumo é de grande 

relevância no entendimento das práticas de compartilhamento e para analisar tal relação e 

melhor entender tais conexões, partiremos da leitura de Marcel Mauss (2013). Questões como 

capital social e experiência são bastante relevantes quando se fala nas tecnologias digitais de 

comunicação, o capítulo pretende entender tais conceitos e relacioná-los com o fenômeno do 

compartilhamento, partindo do pensamento de autores como Raquel Recuero (2010), Jeremy 

Rifkin (2001) e Russel Belk (2010 e 2014).  

 

2.1 – Redes Sociais facilitando o compartilhamento  

 

O acesso à internet combinado com a gradativa utilização dos computadores 

domésticos é considerado um dos grandes detonadores das mudanças que presenciamos 

atualmente no ambiente digital. Contudo, os primeiros anos da world wide web podem ser 

considerados irrelevantes neste contexto,  já que  inicialmente a plataforma era praticamente 

composta apenas por  reproduções de mensagens que circulavam fora do ambiente virtual, os 

sites eram plataformas estáticas de informação unilateral e a única interação possível se dava 

através de e-mails.  



 

33 

 

Com o passar dos anos, o ambiente on-line passou por uma transformação e se tornou uma 

nova arena comunicacional que permite interações cada vez mais complexas, resultando num 

formato de fluxo onde todos são capazes de interagir com todos. Tal transformação é bastante 

celebrada – e também debatida - na contemporaneidade, por permitir que cidadãos comuns 

possam produzir e distribuir conteúdos de qualquer natureza.  

A internet, e especialmente a web 2.0, trouxeram novas formas de compartilhar e 

facilitaram o compartilhamento em larga escala. São muitos os exemplos que podemos citar, 

começando pelo Napster, plataforma de compartilhamento de músicas que permitia que os 

usuários fizessem o download de um determinado arquivo diretamente do computador de um 

ou mais usuários de maneira descentralizada. O programa de compartilhamento protagonizou 

o primeiro grande episódio de luta jurídica entre a indústria fonográfica e as redes de 

compartilhamento de música na Internet que, levaram o criador do site Shawn Fanning e seu 

co-fundador Sean Parker, a encerrar as atividades do Napster em março de 2001. Apesar 

disso, o compartilhamento de músicas pela internet não deixou de acontecer e isso 

transformou a indústria fonográfica de forma definitiva: outros sites com a mesma lógica 

surgiram no mesmo ano e as empresas da área se viram obrigadas a repensar seus negócios.  

Depois de anos tentando regulamentar os sites de downloads de músicas, a indústria 

fonográfica caiu em si e percebeu que não era possível vencer essa batalha considerar o 

contexto dos avanços tecnológicos e as mudanças sociológicas que vieram como 

consequência de tais transformações. Hoje, levando em consideração o novo contexto 

tecnológico, sociológico e comportamental dos usuários, foram criados sistemas que 

permitem o acesso a dados audiovisuais sem a necessidade de downloads, como a tecnologia 

streaming que tem como sua principal representante no mercado de música o programa 

Spotify18, que, de acordo com dados fornecidos pela RIAA (Recording Industry Association 

of America), já ultrapassou em vendas o mercado de CD’s, faturando US$ 1,87 bilhões em 

2014. 

O caso Napster é apenas um dos exemplos que podemos citar de transformações sociais e 

mercadológicas que foram detonadas pelas novas tecnologias digitais de comunicação, outros 

                                                           

18  Serviço de música comercial em streaming, podcasts e vídeo comercial que fornece conteúdo provido de 
restrição de gestão de direitos digitais de gravadoras e empresas de mídia. Fonte: Wikipedia 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Spotify - consultado em 16/11/2015). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Shawn_Fanning
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sean_Parker
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mercados foram igualmente afetados, como a indústria cinematográfica e os canais de 

televisão. Tais mudanças geraram reflexos diretos na sociedade e consequentemente no 

comportamento do consumidor, fazendo com que empresas fossem obrigadas a repensar seus 

modelos de negócios para continuar existindo.   

De acordo com a definição de Carroll Romano (apud BELK, 2014), o termo web 2.0 

refere-se a sites que permitem que seus usuários produzam conteúdo e se conectem uns com 

os outros. Baseado em tal afirmação, Russel Belk (2014) conclui que “a internet deu início à 

nova era do compartilhamento19”. Assim como o economista e sociólogo americano Jeremy 

Rifkin (2001), que defende que “o capital intelectual é a força propulsora da nova era (Ibid., 

p.4)”, Belk (2014) acredita que nós estamos vivendo na “economia das ideias” e afirma que 

nela, somos aquilo que compartilhamos, enquanto na economia das coisas, nós éramos 

reconhecidos pelos nossos bens.  

O que compartilhamos é pelo menos tão importante quanto o que possuímos; o que 

temos em comum é, no mínimo, tão importante quanto o que nós mantemos para nós 

mesmos; o que nós escolhemos dar pode importar mais do que aquilo que vendemos 

(BELK, 2014, PG. 7)20.  

Jeremy Rifkin (2001) reforça essa ideia e afirma que “conceitos, ideias e imagens - e 

não coisas – são os verdadeiros itens de valor na nova economia (Ibid., p. 4)”, fazendo com 

que a riqueza já não seja mais investida no capital físico, mas na imaginação e na criatividade 

humana. O pesquisador atribui tal mudança ao fato de o computador estar reorganizando as 

comunicações de um modo que ele classifica como “revolucionário (Ibid., p.169)”, pelo fato 

de ser uma ferramenta ideal para gerenciar uma economia construída em torno de relações de 

acesso. O autor destaca ainda que o computador está, de maneira lenta, transformando a 

natureza da consciência humana. 

A comunicação eletrônica é organizada ciberneticamente, e não linearmente. As 

noções de sequencialidade e causalidade são substituídas por um campo total de 

atividade contínua, integrada. Em um mundo eletrônico de comunicações, os 

sujeitos e os objetos cedem lugar a nódulos e redes, e a estrutura e a função são 

subordinadas a processos. O modo de organização do computador – principalmente 

a computação paralela – espelha o funcionamento de sistemas culturais, em que cada 

uma das partes é um nódulo em uma rede dinâmica de relacionamentos que está se 

reajustando continuamente e se renovando a cada nível de sua existência (RIFKIN, 

2001, p.169). 

                                                           
19 Tradução nossa para o seguinte original: “... the Internet has “ushered in a new era of sharing.” 
20 Tradução nossa para o seguinte original: “What we share is at least as important as what we own; what we 

hold in common is at least as important as what we keep for ourselves; what we choose to give away may 
matter more than what we charge for.” 
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 Diante disso, o autor entende que o hipertexto abala um dos principais aspectos da 

consciência da impressão: a ideia de autoria. “O hipertexto é inclusivo por natureza e 

relacional na sua forma (Ibid., p.169)”. Rifkin argumenta que, por ser baseado na 

inclusividade e na conectividade, fica quase impossível perceber a contribuição de cada 

pessoa, pois elas estão constantemente recortando, recombinando, editando e puxando 

materiais acessados de inúmeras outras fontes que, por sua vez, passaram pelo mesmo 

processo. Quando materiais diversos se tornam parte de um todo contínuo e aberto que 

envolve diferentes fragmentos distribuídos no tempo e no espaço, deixando de ser um produto 

acabado resultado do esforço de um único indivíduo, a posse exclusiva, muitas vezes, fica 

difícil de atribuir, fazendo com que conceitos de exclusividade e autonomia cedam lugar para 

um novo tipo de consciência relacional, criando uma geração mais predisposta para um 

mundo comercial familiarizado com a conectividade e relações de acesso.  

 Belk (2014) classifica os compartilhamentos que ocorrem por meio da web 2.0 em 

dois tipos: pseudo-sharing e sharing, aqui traduzidos livremente como 

pseudocompartilhamento e compartilhamento. O pseudocompartilhamento seria uma relação 

de negócios mascarada de compartilhamento de bens. Mascarada, pois, à luz da teoria do 

pensador, embora não seja algo que ocorra de forma indesejada e seja benéfico para todas as 

partes envolvidas, assim como para o meio ambiente, não envolve nenhum tipo de partilha, já 

que o conceito de compartilhar é definido pelo autor como o processo de distribuição de algo 

que é nosso para que outros o utilizem e / ou o ato e processo de receber ou tomar algo de 

outros para o nosso uso. 

[...] o compartilhamento tende a ser um ato comum que nos liga a outras pessoas. 

Não é a única maneira pela qual podemos nos relacionar, mas é uma das mais 

poderosas, já que cria sentimentos de solidariedade e união. No entanto, nem todo 

mundo deseja tal ligação (BELK, 2010, p.717)21. 

 Se enquadram em pseudocompartilhamento os contratos de aluguel e arrendamento 

de longo prazo, tais como os usados para imóveis e carros, tendo em vista que, embora o dono 

esteja “liberando” o uso de um bem pessoal para outra pessoa, o usufruto dele é individual e 

não envolve nenhum tipo de senso de solidariedade ou união. Contratos de aluguéis de curto 

prazo, tais como Zipcar - empresa de aluguel de carro que permite que os usuários tenham 

                                                           
21 Tradução nossa para o seguinte original: “Sharing tends to be a communal act that links us to other 

people. It is not the only way in which we may connect with others, but it is a potentially powerful one that 
creates feelings of solidarity and bonding.” 
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acesso há carros por algumas horas ou por diárias através do pagamento de uma taxa mensal – 

e o Airbnb, também são práticas de pseudocompartilhamento, de acordo com o conceito 

elaborado por Belk.  

 Sites e redes sociais que oferecem seus espaços virtuais para que seus usuários 

compartilhem suas ideias e interesses livremente tais como Facebook, Twitter e Amazon.com, 

visam – pelo ponto de vista de Russel Belk (2014) - obter lucros através das informações de 

seus usuários, fornecendo tais dados para empresas de marketing e propaganda e agências de 

pesquisas, dessa forma, também não se tratam de plataformas de compartilhamento, mas sim 

de pseudocompartilhamento. O último tipo de pseudocompartilhamento mencionado por Belk 

(2014), e talvez o mais surpreendente, são os sites e grupos em redes sociais de escambo. O 

pensador recorre à teoria de Adam Smith, que ressaltou que o escambo foi o primeiro sistema 

econômico que permitiu a divisão de trabalho e troca. De acordo com a argumentação de 

Smith, pelo fato do escambo depender do encontro das necessidades de dois negociantes, 

surgiu o dinheiro, com o objetivo de fazer com que tal troca se tornasse mais eficiente. Dessa 

forma, por exigir a necessidade de um interesse recíproco, o escambo não é um ato genuíno 

de compartilhamento.  

 Para explicar a sua noção de compartilhamento, Belk (2014) também lança mão de 

quatro categorias. A primeira delas é o “compartilhamento intencional de informações 

efêmeras”. Escrever um blog livremente e sem compensação, deixar comentários num blog, 

responder um fórum, postar fotos ou vídeos, escrever no mural de alguém no Facebook, 

adicionar informações numa página da Wikipedia, escrever um e-mail pessoal, recomendar o 

link de algum site, redigir um comentário sobre um livro, filme, restaurante etc na internet, 

todas essas designam ações de compartilhamento, de acordo com o teórico americano. Trata-

se de partilhas de informações efêmeras e, ao fazer isso num grupo composto por outras 

pessoas que fazem a mesma coisa, é bem provável que o indivíduo contribua para a 

construção de uma comunidade. Cada contribuição dividida com outros membros da 

comunidade reforça o sentimento de generosidade do grupo, fazendo com que os outros 

membros se sintam convidados a serem também generosos. E, embora não haja nenhuma 

obrigação de reciprocidade, Belk (Ibid.) acredita que o sentimento de gratidão por encontrar 

informações úteis é o que leva os envolvidos a darem suas próprias contribuições. Para o 

autor, mesmo num grupo on-line onde existem amigos íntimos envolvidos nas trocas, elas 

tendem a acontecer de acordo com uma reciprocidade indireta e não necessariamente 
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diretamente entre as pessoas que se conhecem e convivem no ambiente off-line. O autor 

argumenta que tal fenômeno ocorre porque compartilhar é um ato prazeroso e cita Graeber 

para reforçar tal constatação:  

...a partilha não é simplesmente sobre a moralidade, mas também sobre o prazer. 

Prazeres solitários sempre vão existir, mas para a maioria dos seres humanos, as 

atividades mais prazerosas quase sempre envolvem a partilha de algo: música, 

comida, bebidas, drogas, fofocas, dramas, camas. Existe um certo comunismo dos 

sentidos na raiz da maioria das coisas que consideramos divertidas (apud BELK, 

2014, pg. 15)22. 

 A segunda categoria é denominada pelo pensador de “on-line facilitando o 

compartilhamento off-line” e é nesta categoria que o objeto desta pesquisa se enquadra. Trata-

se simplesmente de práticas de emprestar e pegar emprestado, porém, neste caso, existe a 

mediação de algum gadget conectado à internet que, na grande maioria dos casos, amplia a 

possibilidade de encontrar o artigo desejado. Tais práticas são chamadas por Botsman e 

Rogers (2011) de “sistema de serviços de produtos”, no entanto, eles incluem nesta mesma 

categoria sistemas de aluguéis temporários de bens de consumo. No entanto, Belk 

desconsidera tais práticas por considerar que a cobrança em dinheiro enfraquece o sentido da 

partilha, conforme já argumentado anteriormente.  

 O P2P23, é a terceira categoria de compartilhamento abordada pelo pesquisador. 

Diferentemente do escambo, não se trata de uma reciprocidade que só ocorre quando as 

necessidades de ambas as partes envolvidas se encontram, as tecnologias P2P ocorrem 

independentemente da reciprocidade, no entanto, quanto maior o nível dela, mais forte a rede 

se torna. O Napster, mencionado no início deste capítulo é um exemplo de tecnologia P2P.  

 A quarta e última categoria recebeu o nome de “Hospitalidade facilitada pela 

internet”. De acordo com Belk,  

nós compartilhamos porque apreciamos o convívio e solidariedade da comunidade, 

mas também porque é a coisa moral e certa a se fazer. Princípios morais apontam o 

                                                           
22 Livre tradução do seguinte original: “sharing is not simply about morality, but also about pleasure. Solitary 
pleasures will always exist, but for most human beings, the most pleasurable activities almost always involve 
sharing something: music, food, liquor, drugs, gossip, drama, beds. There is a certain communism of the senses 
at the root of most things we consider fun.” 

23Formato de rede de computadores em que a principal característica é descentralização das funções 
convencionais de rede, já que o computador de cada usuário conectado acaba por realizar funções de servidor 
e de cliente ao mesmo tempo. 
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ethos da hospitalidade, que envolve especialmente a partilha de alimentos e abrigo 

(BELK, 2014, p. 16)24.   

 O autor menciona os sites Couchsurfing.com e o Airbnb para ilustrar casos desta 

categoria. Ambos são serviços de hospitalidade on-line, porém o primeiro é gratuito e o 

segundo, não, fazendo com que apenas o Couchsurfing possa ser encaixado na categoria de 

compartilhamento, o Airbnb seria uma plataforma de pseudocompartilhamento, juntamente 

com os serviços tradicionais de hotéis, de acordo com a análise de Belk (Ibid.). Tal 

diferenciação é justificada pelo pesquisador pelo fato de o Couchsurfing, por não cobrar 

nenhuma taxa, gera entre anfitrião e visitante um sentimento de gratidão, que acaba se 

transformando em amizade. Pesquisas mostram que a maioria dos anfitriões vão visitar seus 

convidados num período de até um ano após os terem recebido. No caso do Airbnb, tal 

relação nem sempre ocorre, e o pensador atribui isso ao fato de a relação envolver uma troca 

financeira, o que leva o hóspede a se comportar como se estivesse num hotel, em grande parte 

das vezes.  

 Tais categorizações desenvolvidas por Belk (2014) nos leva a constatar que o dinheiro, 

motivações individualistas, reciprocidade e senso de comunidade são os principais critérios 

pelo qual o compartilhamento e o pseudocompartilhamento se distinguem. Diante disso e 

levando em consideração a necessidade de expressão e socialização dos indivíduos, é 

interessante aprofundarmos a discussão em torno de um fenômeno que está se consolidando 

na atualidade: a construção de comunidades dentro do universo online.  

 

2.1.1 – As novas comunidades 

 

A comunicação mediada por computador fomentou uma diversidade de trocas, antes 

limitadas aos espaços geográficos e temporais em que se encontravam os indivíduos. No 

entanto, a internet permitiu que os diálogos se tornassem globais, rompendo com as barreiras 

ligadas ao território de interlocução, fazendo com que novas formas de agrupamentos 

surgissem. A tecnologia, antes entendida como uma das grandes responsáveis pelo isolamento 

                                                           
24 Tradução nossa para o seguinte original: “We share because we enjoy the conviviality of a sharing and caring 
community. But we also share because it is the moral and right thing to do. Moral principles underwrite the 
ethos of hospitality, which primarily involves sharing food and shelter.” 
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dos indivíduos, passou a ser cultuada como importante ferramenta para proporcionar uma 

postura participativa e sentimentalmente vinculada por parte dos integrantes. Raquel Recuero 

(2010), pesquisadora brasileira especializada em comunidades virtuais na internet, destaca 

que as pessoas estariam buscando novas formas de se conectar, criar relações e comunidades 

já que, por conta da insegurança promovida pela violência e do ritmo agitado de vida, não 

conseguem encontrar espaços de interação virtual.  

Hoje, é comum perceber que algumas pessoas têm mais intimidade e interesses em 

comum com amigos que moram há quilômetros de distância e, em muitos casos, com quem 

nunca interagiram pessoalmente, do que com aqueles que vivem na mesma vizinhança ou até 

no mesmo andar de um prédio. O sociólogo e filósofo alemão Ferdinand Tönnies (apud 

PAIVA, 2007), um dos primeiros autores a propor o conceito de comunidade (Gemeinschaft)  

em contraponto à sociedade (Gesellschaft), ressalta que a primeira diz respeito à comunidade 

tradicional, ontologicamente formada por indivíduos que compartilham interesses, valores e 

crenças, além de perceberem a família, a propriedade e a solidariedade de forma semelhante. 

Dessa forma, é possível concluir que tais laços construídos virtualmente estão bastante 

próximos do sentido de comunidade desenvolvido por Tönnies.   

O sociólogo espanhol Manuel Castells ressalta que o termo “comunidade virtual”, 

associado ao surgimento de novos padrões de interação social ocasionados, em grande parte, 

pela internet, gerou um equívoco ao gerar uma “discussão ideológica entre os nostálgicos da 

antiga comunidade (CASTELLS, 2003, p. 104)”. De acordo com a argumentação elaborada 

pelo autor, o grande avanço analítico necessário para compreender as novas formas de 

interação social na internet seria tomar por base uma redefinição de comunidade, tratando-a 

como na tradição da pesquisa sociológica, que baseava-se no compartilhamento de valores e 

organização social.  

Recuero (2010) corrobora com o pensamento de Manuel Castells (2003) e alerta para 

o fato de que os laços sociais estão sendo amplificados através do desenvolvimento dos meios 

de comunicação. A autora cita Mark Smith (apud RECUERO, 2010, p. 136) para ressaltar que 

“o ciberespaço está mudando a física social da vida humana, ampliando os tamanhos e 

poderes da interação social”. Tal percepção seria, na visão da autora, o norte para a discussão 

sobre o surgimento das comunidades virtuais como novas formas de grupos sociais, em parte 

estabelecidas no plano online, em parte estendidas para o ambiente off-line. Por conta disso, o 

conceito de comunidade “utópico”, que se refere a grupos de laços fortes, coesos e localizados 
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geograficamente não daria mais conta do fenômeno. Tais grupos deram lugar a grupos largos, 

de laços menos fortes e com diferentes localizações geográficas, nesse sentido, Castells 

(2003) acredita que a mediação pelo computador, no contexto da globalização e da “sociedade 

em rede”, proporcionaram uma mudança essencial na sociabilidade.  

Conforme veremos no último capítulo deste trabalho, o site “Tem Açúcar?”, embora 

não proporcione um ambiente virtual de comunidade, visto que as interações no site são muito 

breves e acontecem apenas entre pares e não entre grupos, um dos motivos que levam os 

usuários da plataforma a fazerem uso dela é o desejo de resgatar o senso de comunidade entre 

a vizinhança. Pode-se dizer que a noção de comunidade dos usuários e da criadora do site está 

mais relacionada ao pensamento de Tönnies do que às ideias de Raquel Recuero e Manuel 

Castells, tendo em vista que o que os pesquisados gostariam de resgatar é a convivência entre 

os vizinhos e criar uma vizinhança menos individualista, conforme veremos no capítulo 4. 

Nos aprofundaremos nesta discussão no estudo de caso. Por ora, no próximo item, 

partiremos para uma revisão bibliográfica sobre o conceito de juventude e buscaremos 

compreender que mudanças sociais levaram os jovens contemporâneos a mudar sua 

perspectiva em relação ao consumo, dando menos importância ao acúmulo de bens e se 

preocupando mais com o acesso a eles.  

 

2.1.2 – Juventude e compartilhamento 

  

 Sabe-se que o conceito de juventude, assim como o de velhice, foram construídos 

socialmente (Bourdieu, 1983). Porém, existem alguns valores que são atribuídos aos jovens e 

que sintetizam o conceito de juventude na contemporaneidade.  

É sabido também que a juventude, dentro das ciências sociais, é vista como um 

processo, e não apenas como uma categoria etária. No entanto, neste trabalho, optamos por 

usar um conceito de juventude que engloba, entre outros fatores, a faixa etária, pois, como foi 

possível observar nas páginas anteriores, a ascensão do fenômeno do consumo colaborativo e 

compartilhado possui forte ligação com a popularização e disseminação dos veículos digitais 

de comunicação e, por isso mesmo, seus maiores entusiastas são os jovens da chamada 

“Geração Internet”.   
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 O termo “Geração Internet” é usado pelo administrador e pesquisador canadense Don 

Tapscott (2010), que usa o termo para se referir ao grupo de pessoas nascidas entre janeiro de 

1977 e dezembro de 1997. Tapscott atribui a esses jovens uma série de características, valores 

e comportamentos em comum. Nas palavras do autor, “cada geração está exposta a um 

conjunto de eventos que define seu lugar na história e suas perspectivas (2010, p. 28)” e a 

Geração Internet, como o próprio nome sugere, teria sido definida pela ascensão do 

computador, da internet e de outras tecnologias digitais. O pesquisador entende que os 

computadores estão para as crianças desta geração assim como a TV estava para a geração 

dos seus pais, ou seja, assim com a televisão, são um fato da vida e à medida que a tecnologia 

evolui implacavelmente a cada mês, os jovens simplesmente a absorvem, como se fossem 

melhorias na forma de viver.   

Para compreender quais são os aspectos que definem o conceito de juventude nos dias 

atuais, partiremos das definições de Tapscott (2010), que estabeleceu o que ele chamou de 

“Normas da Geração Internet”, com o objetivo de traçar as principais diferenças entre a 

Geração Internet e a geração que os antecede, denominada pelo pesquisador de “Geração X” 

ou “Baby Bust”. Em “Juventude e Consumo – um estudo sobre a comunicação na cultura 

contemporânea (2009)”, os pesquisadores brasileiros Claudia Pereira e Everardo Rocha, 

também se esforçaram em sintetizar a juventude a partir de estudos sobre as representações 

sociais da sociedade brasileira, especialmente as midiáticas. No entanto, optamos por partir da 

classificação estabelecida por Don Tapscott (2010), pelo fato de ele ser um pesquisador 

reconhecido por analisar a influência da internet no comportamento dos jovens 

contemporâneos e suas consequências, que inclui o Consumo Compartilhado e Colaborativo; 

e também pelo fato de a faixa etária da “Geração Internet” ser a mesma dos entrevistados ao 

longo deste trabalho, embora esse recorte não tenha sido um pré-requisito da pesquisa, 

conforme já explicado na introdução desta dissertação. Todavia, adiante, faremos um paralelo 

entre as “normas” de Tapscott (2010) e os valores definidos por Pereira e Rocha (2009).  

Duas “normas da geração internet” estabelecidas por Don Tapscott (2010) são 

fundamentais na busca do entendimento do que influenciaria os jovens entrevistados ao longo 

desta pesquisa darem preferência ao acesso no lugar da posse. No concentraremos, então, 

nestas “normas”.  

1. “Eles querem liberdade em tudo o que fazem, da liberdade de escolha à liberdade de 

expressão (2010, p. 48)”. – Tal liberdade se reproduz em diferentes campos da vida, 
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como relacionamento, trabalho e também na relação com as posses. Para os jovens 

desta geração, a tecnologia é uma aliada para fugir das restrições tradicionais do 

escritório e integrar a vida profissional à vida doméstica e social e também aos 

momentos de lazer.  

Por terem crescido num ambiente onde o real e o virtual se misturam, esses jovens não 

enxergam as fronteiras geográficas com uma barreira que os impeçam de fazer qualquer tipo 

de coisa. Nesse sentido, os jovens usuários do “Tem Açúcar?” entrevistados ao longo deste 

trabalho acreditam que podem viver em diferentes cidades e países sem deixar o emprego ou 

perder os laços com familiares e amigos, pois a internet os aproxima e os permite prestar 

serviços de qualquer parte do mundo.  

Diante disso, os pesquisados argumentam que não apreciam acumular bens por 

entenderem que “as coisas os aprisionam” e eles querem ter a liberdade de poder viajar, 

mudar de casa e até mesmo de emprego na hora que quiserem. Nesse sentido, quanto menos 

posses tiverem e quanto mais simples for o estilo de vida deles, mais liberdade eles terão, pois 

não estarão presos a nenhum lugar e nem adaptados a um padrão alto de vida, que certamente 

os obrigaria a gastar longas horas trabalhando, privando-os da liberdade que tanto apreciam e 

valorizam. Quando questionados sobre os motivos que os levam a usar o “Tem Açúcar?” no 

lugar de comprar o que precisam, a pesquisa obteve respostas do tipo: 

“Eu gosto de viajar, de saber que posso ir aonde quiser, na hora que quiser, por isso 

não tenho muitas coisas, isso me faz me sentir leve, acho que quanto mais coisas as 

pessoas têm, mais presas elas ficam. Então, quando eu preciso de um carro, eu 

chamo o UBER, eu peço uma carona no Facebook ou num app, se eu quero um 

casaco de frio para viajar, eu peço emprestado, se eu quero uma bike, uso a do Itaú. 

Não gosto do banco, mas gosto da bike (risos). Eu acredito na abundância de 

recursos, sabe? (F.D, 33, ilustrador).” 

“Eu prefiro levar uma vida mais simples no dia-a-dia e ter grana para viajar, ter mais 

mobilidade. Se eu assumo um monte de contas e moro numa casa lotada de coisas, 

como é que eu vou poder sair por aí? Onde eu vou deixar meus móveis, geladeira, 

fogão, máquina de lavar? Eu não tenho nada disso. Eu só alugo um quarto, e tudo 

que está lá é velho, a hora que eu quiser ir embora, eu vou, eu doo tudo e vou. Tudo 

o que eu tenho de valor cabe numa mochila. Pode até ser que um dia eu queira parar 

e ter uma casa, ter família, ter filhos. Mas acho difícil eu querer ter uma porção de 

coisas, coisas caras, viver no luxo. Só se eu mudar muito, mas agora eu acho caído 

(sic) viver assim (G.M., 22, designer).” 

2. “Eles adoram customizar, personalizar (TAPSCOTT, 2010, p.48)” – Essa é uma 

geração que desde a infância pode escolher que mídias iriam acessar, quando iriam 

acessá-las e sendo capazes, inclusive, de modificá-las, produzindo seus próprios 

conteúdos, páginas na internet e em diferentes redes sociais. Além disso, eles podem 
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mudar o mundo da mídia à sua volta: trocar a foto de capa do Facebook, a aparência 

de seus blogs, o toque dos seus celulares etc. De acordo com Tapscott (2010), isso faz 

com que eles tenham a necessidade de customizar não só o mundo digital, como quase 

todas as outras coisas com que têm contato.  

Seguindo a mesma linha de pensamento, Rifkin (2001) classifica os jovens desta 

geração como “mutáveis”, salientando que por passarem muito tempo no ciberespaço, 

interagindo em diferentes plataformas e com diversos tipos de pessoas, eles se adaptam 

facilmente aos “mundos simulados que compõem a economia cultural (Ibid., p. 10)”. Isso faz 

com que parte dos jovens que cresceram com acesso diário à internet sejam mais flexíveis, e 

possuam características que os tornam mais adaptáveis e capazes de se acomodar às 

realidades em rápida e constante mudança.  

Rifkin (2001) salienta ainda que, tendo crescido num mundo de produção 

customizada, com inovação e atualizações cada vez mais contínuas e ciclos de vida de 

produtos cada vez mais breves, as noções de ter, guardar e acumular - características de uma 

economia de mercado fundamentada na propriedade –, numa economia onde a mudança por si 

só é a única constante, fica cada vez mais sem sentido para essa geração, enquanto o acesso de 

curto prazo se torna uma opção mais frequente, afinal, “a propriedade é uma instituição lenta 

demais para se ajustar à nova velocidade de uma cultura veloz (Ibid., p. 5)”.  

As ideias de Rifkin (2001) vão de encontro com as verbalizações de G.M. e F.D, 

mencionadas acima. Sendo indivíduos “mutáveis”, que valorizam a liberdade de ir e vir, a 

ideia de posse se torna inadequada, enquanto o acesso se torna uma opção mais conveniente e 

compatível com o estilo de vida desses jovens.  

Os antropólogos brasileiros Rocha e Pereira (2009) sintetizam o “ser jovem” num 

conjunto de seis valores centrais, reforçados pelas representações sociais, principalmente 

midiáticas. São eles: fragmentação, ambivalência, afetividade, autenticidade, gregarismo e 

questionamento (ROCHA e PEREIRA, 2009).  

Os autores chamaram de “fragmentação” a maneira com que se estabelecem os 

vínculos de pertencimento sociais, totalmente frágeis e pouco aderentes a comportamentos, 

crenças e ideias delimitados. Já não se exige mais adesão exclusiva a uma ideologia, 
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comprometimentos e tampouco fixação em modelos estanques. As escolhas são múltiplas e as 

possibilidades, também.  

O sociólogo americano Mark Granovetter (1974), escreveu o artigo “The Strength of 

Weak Ties25”, no qual propõe a análise do padrão de conexão existente entre os indivíduos 

(grau de coesão das redes, fluxo de recursos entre os indivíduos como dinheiro, afeto, 

informação).  Para o autor, nós temos em nossas vidas dois tipos de laços: os fortes e os 

fracos. Os laços fortes são aqueles estabelecidos com quem temos mais convivência, nossa 

família, os melhores amigos, as pessoas com quem compartilhamos momentos que nos 

marcaram e que nos sentimos mais confortáveis. Os laços fracos são aqueles mais distantes, 

os amigos de um amigo, aqueles colegas de classe com quem não conversamos muito, um 

conhecido do trabalho, entre outros.  

Pode-se pensar que os vínculos “fragmentados” observados por Rocha e Pereira 

(2009) sejam aqueles estabelecidos com as redes de “laços fracos”, que, de acordo com 

Granovetter (1974), são importantes porque nos conectam com vários outros grupos, 

rompendo a configuração de “ilhas isoladas” dos clusters e assumindo a configuração de rede 

social. Pensando no consumo compartilhado mediado pelo site “Tem Açúcar?”, tais redes são 

de extremo valor, tendo em vista que ampliam a possibilidade de o usuário encontrar o objeto 

que precisa, pois, como Mark Granovetter destacou, essas relações funcionam como “pontes” 

entre esses clusters.  

A ambivalência está presente na própria definição de “jovem”, em contraste com a de 

“criança” e a de “adulto”. “A juventude é transitória, é processo, é gerúndio – vestibulando, 

graduando, formando (PEREIRA, 2011, p.5)”. O terceiro valor central da ideia de juventude é 

a afetividade. Estima e amizade, proximidade e intimidade, confiança e lealdade fazem parte, 

e constituem as primeiras experiências de sociabilidade. Também a autenticidade sustenta as 

representações da juventude, característica que faz como que os jovens pareçam tão plurais e 

únicos. O quinto valor central é o gregarismo, traduzido pela necessidade de conviver com o 

grupo.  É através do grupo que o jovem decodifica as mensagens vindas “de fora”. Por fim, o 

sexto valor é o questionamento, aquele que tem a contestação como um fim em si.  

                                                           

25 Livre tradução: “A força dos laços fracos”. 
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Estes seis valores centrais nos levam ao entendimento de que o “ser jovem” na 

sociedade brasileira é fundamentado pela sociabilidade. “As práticas da juventude visam, 

invariavelmente, a vida social, considerando todas as suas liberdades e limitações, descobertas 

e controles (PEREIRA, 2011, p.6)”. A tecnologia, então, passa a exercer um papel 

fundamental na vida desses jovens, já que ela facilita a expressão e potencializa a atuação de 

todos os seis valores centrais da juventude mencionados por Rocha e Pereira (2009).  

 As ideias apresentadas neste subcapítulo tiveram como objetivo apresentar os valores 

e características que sintetizam a noção de juventude na contemporaneidade e mostrar de que 

forma a tecnologia e seus usos vêm transformando aspectos relacionados à circulação de 

conteúdo e de bens, permitindo a criação de novas formas de acessá-los. Na próxima seção 

buscaremos a importância do capital social dentro deste contexto.  

 

2.2 – Capital Social  

 

 Conforme já sugerido, no mundo dos computadores, hipertextos, links e redes, a ideia 

do self como uma ilha está sucumbindo a um self relacional. Na nova economia de rede, ter 

acesso há muitos circuitos é tão importante quanto ter propriedades foi na economia de 

mercado anterior (RIFKIN, 2001). Tal ideia nos leva a pensar no valor do capital social neste 

novo modelo de economia, onde o acesso dá lugar à posse. Examinaremos, portanto, alguns 

dos conceitos mais utilizados de capital social.  

 Em “The forms of capital”, o pensador francês Pierre Bourdieu (1986) afirma que o 

capital social se constrói de acordo com três aspectos: os elementos constitutivos; benefícios 

obtidos pelos indivíduos mediante sua participação em grupos ou redes sociais e as formas de 

reprodução deste tipo de capital. Os dois elementos que constituem o capital social são as 

redes de relações sociais, que permitem aos indivíduos ter acesso aos recursos dos membros 

do grupo ou da rede, e a quantidade e a qualidade de recursos do grupo. 

 Em relação ao primeiro elemento, o autor define o capital social como a união de 

recursos - atuais ou potenciais - que têm ligação direta com uma rede durável de relações 

institucionalizadas de reconhecimento mútuo. As relações estabelecidas entre os indivíduos 

pertencentes a um determinado grupo não derivam apenas do compartilhamento de relações 
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objetivas ou do mesmo espaço econômico e social, mas se constroem, também, nas trocas 

materiais e simbólicas, cuja instauração e perpetuação supõem o reconhecimento dessa 

proximidade. São estas redes sociais (família, clube, escola, etc) que dão ao indivíduo o 

sentimento de pertencimento a um determinado grupo. 

 O segundo elemento diz respeito à quantidade e à qualidade de recursos do grupo. De 

acordo com Bourdieu (1986), o volume de capital social de um indivíduo depende tanto do 

tamanho da rede de relações que ele pode de fato mobilizar, como da variedade de capital 

(econômico, cultural ou simbólico) que cada membro da rede deste indivíduo oferece. Na 

visão do pensador francês, seria a participação nesses grupos, e os ganhos obtidos através 

dela, que permitiria a apropriação dos benefícios materiais e simbólicos que circulam entre os 

membros da rede. 

 Em terceiro lugar Pierre Bourdieu (1986) aponta a reprodução do capital social, que 

está diretamente ligada à apropriação mencionada acima. Tal reprodução seria produto do 

trabalho necessário para produzir as redes de relações duráveis capazes de oferecer os 

benefícios materiais e simbólicos que circulam entre os membros da rede. Diante de tais 

ideias, podemos concluir que o capital social é um recurso instrumental fundamental para a 

conquista de interesses pessoais. 

 O sociólogo americano James Coleman (1988) entende o capital social a partir de sua 

função. Ele o define como uma variedade de diferentes entidades que compartilham aspectos 

das estruturas sociais que facilitam ações de pessoas ou grupos. Assim como outras formas de 

capital, o capital social é produtivo, tornando possível a realização de certos fins que na sua 

ausência não seriam possíveis. Como o capital físico e o capital humano, o capital social não é 

completamente transformável em capital econômico, mas isso poderá acontecer em 

determinadas atividades.  Uma determinada forma de capital social pode ser valiosa no 

sentido de facilitar certas ações ou inútil, ou mesmo prejudicial, para outras (Ibid., p.98). 

 Coleman (1988) defende que o capital social não pertence nem aos próprios atores, 

nem aos instrumentos físicos de produção, o que faz com que ele só exista nas relações entre 

as pessoas e por meio de trocas que facilitam a ação de indivíduos ou grupos. Assim, o capital 

social tem caráter funcional e o valor dele está relacionado com os aspectos da estrutura social 

que atuam, como recursos que os atores podem utilizar para alcançar seus próprios interesses.  
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 Para o cientista político americano Robert Putnam (1993) o conceito de capital social 

está diretamente relacionado com o nível de “civismo” em comunidades como vilas, cidades 

ou países. Putnam (Ibid.) esclarece que o capital social seria uma característica de 

organizações sociais - assim como as redes, as normas e a confiança -, que facilitam a ação e a 

cooperação visando um beneficio mútuo. 

A partir da discussão sobre as definições dos mesmos autores, Raquel Recuero (2000) 

considerou o capital social como “um conjunto de recursos de determinado grupo (recursos 

variados e dependentes de sua função, como afirma Coleman) que pode ser usufruído por 

todos os membros do grupo ainda que apropriados individualmente (RECUERO, 2000, 

p.50)”, partiremos desta definição para trabalhar o conceito, tendo em vista que tal definição é 

coerente com as observações colhidas ao longo desta pesquisa e que serão apresentadas no 

capítulo 4.  

Sabe-se que a comunicação não pode ser analisada separadamente da comunidade e da 

cultura. A sociedade é um produto humano e são os indivíduos que constroem as interações 

sociais e, esses mesmos indivíduos, são concomitantemente resultados da interiorização de 

esquemas, valores, práticas etc (BERGER e LUCKMANN, 2011). Dito isso, e considerando 

as mudanças estabelecidas pelos novos espaços de comunicação, que agora são distribuídos e 

colaborativos, a acumulação de capital social se torna quase tão importante e valiosa quanto a 

acumulação de capital financeiro. Afinal, como escreveu Russel Belk (2013), na internet, 

“você é o que você pode acessar”, sendo assim, quanto maior o capital social acumulado, 

maiores as chances de usufruir dos recursos oferecidos na rede.  

Rifkin (2001), porém, nos lembra que  

a vida cultural, por ser uma experiência entre pessoas, focaliza sempre questões de 

acesso e inclusão. Ou se é membro de uma comunidade e cultura e portanto se 

aproveita o acesso a suas redes compartilhadas de significado e experiência, ou se é 

excluído. À medida que uma parte maior da cultura compartilhada se desmantela em 

experiências comerciais fragmentadas em uma economia de rede, os direitos de 

acesso continuarão, de um modo semelhante, a migrar do âmbito social para o 

comercial. O acesso já não será baseado em critérios intrínsecos – tradições, direitos 

de passagem, relações familiares e parentesco, etnia, religião ou sexo -, mas nos 

recursos financeiros para se entrar na arena comercial (RIFKIN, 2001, pgs.113 e 

114). 

 O autor chama atenção para o fato de que é nessa conjuntura que o capitalismo está 

fazendo sua transição final para o capitalismo cultural, no qual não só os significadores da 

vida cultural e das formas artísticas de comunicação que interpretam esses significadores 
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estão sendo absorvidos pelo mercado, mas também a experiência vivida. Dessa forma, 

corremos o risco de nos tornar a primeira cultura na história a produzir o mais transitório – e 

ao mesmo tempo durável – dos bens: a experiência vivida (TOFFLER (1970) apud RIFKIN 

(2001). A totalidade de nossa existência está se transformando em commodity. Não apenas a 

alimentação, os bens materiais, os trabalhos que desempenhamos, mas também as 

experiências culturais que compartilhamos estão se transformando em produtos para serem 

vendidos no mercado.  

 O economista americano ressalta que o calcanhar-de-aquiles da nova era é a crença 

equivocada de que os relacionamentos dirigidos comercialmente e as redes mediadas 

eletronicamente podem substituir os relacionamentos e as comunidades tradicionais. Na 

opinião do autor, tal premissa é profundamente falha, pois ambas as formas de organizar a 

vida humana fluem de conjuntos bem diferentes de pressupostos e valores, tornando-os 

irreconciliáveis em vez de análogos. Afinal, os relacionamentos tradicionais nascem de elos 

como parentesco, etnia, geografia e visões, destinos comuns que são construídos socialmente 

e sustentados pelas comunidades, que têm a missão de reproduzir e assegurar continuamente 

os significados compartilhados que compõem a cultura comum. Sendo os relacionamentos e 

as comunidades considerados como fins. Contudo, quando os relacionamentos são 

transformados em commodities, eles passam a ser de natureza instrumental e contratual em 

vez de recíproca.  

 Os relacionamentos transformados em commodities tendem a manter uma distância 

entre as partes, já que baseiam-se em dinheiro, e por consequência, qualquer experiência 

compartilhada que venha a ocorrer entre as partes envolvidas tende a ser superficial, 

conveniente e de curta duração. Ainda de acordo com as proposições apontadas por Rifkin 

(2001), se o sistema capitalista continuar a absorver grandes partes do âmbito cultural na 

forma de produtos culturais, produções e experiências, transformado-os em commodities, há 

um risco real de a cultura se reduzir de tal forma que não seja mais capaz de produzir capital 

social suficiente, com isso o comércio será arrasado, pois o capital social, que é produzido 

exclusivamente pela cultura, mas que serve como lubrificante para operações comerciais, terá 

secado.  

 Em contrapartida, conforme informações colhidas ao longo da presente pesquisa, o 

consumo compartilhado, por se tratar de uma prática de consumo disruptiva – no sentido que 

foge das relações intermedidas pelo mercado – tende a resgatar o senso de comunidade e 
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ampliar a rede de capital social. Tal ideia será desenvolvida ao longo do último capítulo desta 

dissertação.  

 

  2.3 - Dádiva  

 Nas iniciativas de consumo compartilhado, quando os atores recebem desconhecidos 

em casa sem cobrar nada por isso, quando aceitam dar caronas ou quando emprestam algo 

pessoal para alguém nunca antes visto, como no caso dos usuários do “Tem Açúcar?”, é 

perceptível entre os envolvidos um caráter de doação.  É por causa de ações como essas que 

julgou-se necessário analisar a “dádiva”.   

 O antropólogo polonês Bronislaw Malinowski (1997) é considerado o “pai” da 

antropologia social e sua etnografia do Kula, descrita no livro Argonautas do Pacífico 

Ocidental, atualmente é entendida como a “pedra fundamental” dos estudos sobre os sistemas 

de trocas primitivos.  

  O Kula é um longo e elaborado sistema de trocas entre tribos que acontece nas ilhas 

Trobriand. Tais trocas materiais envolvem, na verdade, apenas dois artigos: colares e 

braceletes. E cabe aqui destacar que tais objetos não demonstram qualquer utilidade prática, 

na maioria das vezes não são bonitos ou constituídos de materiais valiosos e, em muitos casos, 

são até mesmo grandes ou pequenos demais para serem usados pelos presenteados.  

 Embora se trate de um esquema de trocas, o Kula não é um sistema comercial, algo 

como um escambo, trata-se de um método de obtenção de prestígio e renome por meio de 

trocas materiais. E apesar de a etiqueta proibir qualquer tipo de negociação, o desrespeito às 

regras pode gerar duras críticas caso ele seja tratado como se fosse um tipo de comércio. 

Ainda assim, existe uma expectativa de retribuição justa ao presente ofertado.  

Tal fato intrigou Malinowski (1997), que foi em busca do entendimento dos motivos 

que garantiam que as regras das transações do Kula fossem respeitadas. O cerne da 

justificativa encontrada pelo antropólogo foi o fato de que, para os nativos, “possuir é dar” e é 

nesta paradoxal equação que a riqueza, o poder e a generosidade se conectam. Assim, dar é 

uma forma de mostrar riqueza e, com isso, obter poder. E a generosidade, por sua vez, seria, 

para os nativos, um indício da riqueza.  
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Sem dúvidas, existem situações em que a retribuição não é considerada à altura do 

presente dado e, nesses casos a reação é de ofensa, que levam, muitas vezes, à brigas entres as 

partes. No entanto, o que vale destacar nessas trocas é que, mesmo quando isso acontece, não 

existe “renegociação”.  

Assim, Malinowski (1997) sintetiza a Kula através de dois princípios: o primeiro 

indica que trata-se de um presente retribuído, depois de algum tempo, por meio de um 

contrapresente, e não de um escambo. O segundo supõe que quem decide se o contrapresente 

tem valor equivalente ao presente que foi antes oferecido é o doador, garantindo a 

impossibilidade de devoluções ou trocas. Com isso, o Kula se mostra como um sistema que, 

ao mesmo tempo que define direitos e deveres, dá aos envolvidos a liberdade de cumprir o seu 

dever.  

É a partir desse esquema de deveres, trocas, escolhas e liberdade que Malinowski 

(1997) formula o primeiro debate em torno do sistema da dádiva discutido posteriormente por 

Marcel Mauss (COELHO, 2006). 

Em “Ensaio sobre a dádiva”, o antropólogo e sociólogo francês Marcel Mauss (2013) 

se dedica a fazer uma exaustiva investigação etnográfica sobre as formas de trocas em três 

áreas: Melanésia, Polinésia e Noroeste americano. A investigação versa sobre as formas de 

direito e da economia encontradas em sociedades “primitivas e arcaicas26” e é definida pelo 

autor como um estudo da natureza das transações humanas.  

Mauss (2013) estava em busca de compreender qual a força existente na coisa dada 

que exige que o donatário retribua. Interessava ao autor o caráter livre, voluntário e gratuito 

das prestações e ao mesmo tempo socialmente obrigatório e interessado. De acordo com 

Mauss (Ibid.), a dádiva é o fundamento de toda sociabilidade humana, produzindo alianças de 

diversas naturezas. Assim, era o coletivo e não os indivíduos que definiam as obrigações de 

presentes e contrapresentes, das trocas e dos contratos e, uma vez que a troca não ocorre de 

forma individual, o vínculo estabelecido era com todo o grupo. Retribuir o presente recebido 

de modo adequado era, portanto, essencial para manter não apenas a autoridade do 

representante, mas também a honra e o prestígio de toda a tribo.  

                                                           

26 Tais expressões são as mesmas utilizadas pelo autor para definir as sociedades pesquisadas por ele.  
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Ao longo da pesquisa, outros temas surgiram e foram debatidos pelo autor. O mais 

relevante é a noção do “fato social total”, definido pelo etnógrafo como aqueles fatos que 

englobam todas as instituições sociais, tais como: as religiosas, as morais, jurídicas, e 

econômicas; sem deixar de abordar também fenômenos estéticos e estruturais. Mediante tal 

noção, as trocas são analisadas como fenômenos que permitiam acessar diversos aspectos 

relevantes da vida de uma sociedade.  

A troca então é composta pela dinâmica do “dar – receber – retribuir”, na qual dar, 

assim como receber, é essencial para obter prestígio, e retribuir não representa a “quitação da 

dívida” e sim aceitar estar em relação com o doador. Desta forma, mais do que uma troca de 

presentes, as trocas analisadas por Mauss (2013) representam uma aliança. Isso acontece 

porque mais do que simples trocas materiais, existe uma “virtude espiritual” presente nas 

coisas trocadas.  

Em tudo isso há uma série de direitos e deveres de consumir e retribuir, 

correspondendo a direitos e deveres de dar e receber. Mas essa mistura íntima de 

direitos e deveres simétricos e contrários deixa de parecer contraditória se 

pensarmos que há, antes de tudo, mistura de vínculos espirituais entre as coisas, que 

de certo modo são alma, e os indivíduos e grupos que se tratam de certo modo como 

coisas (MAUSS, 2013, pg 27).  

[...] Tudo vai e vem como se houvesse troca constante de uma matéria espiritual que 

compreendesse coisas e homens, entre os clãs e os indivíduos, repartidos entre as 

funções, os sexos e as gerações (MAUSS, 2013, pg 28).  

Aí está a principal diferença entre o sistema da dádiva e o comércio ou o escambo: 

enquanto o sistema mercantil é regido pela lógica da impessoalidade, tendo a dívida como 

uma garantia de pagamento, na dádiva, como afirma Mauss (2013), tudo é etiqueta e nada é 

indiferente.  

A dívida deliberadamente mantida é uma tendência da dádiva, assim como a 

busca da equivalência é uma tendência do modelo mercantil. Os parceiros num 

sistema de dádiva ficam em situação de dívida, negativa ou positiva. Se for uma 

situação positiva, significa que consideram que devem muito aos outros. Não é uma 

noção contábil. É um estado, no qual cada um considera que, em termos gerais, 

recebe mais do que dá. O sistema da dádiva se situa, assim, no pólo oposto ao do 

sistema mercantil. Não porque seja unilateral, o que não é, mas porque o que 

caracteriza o mercado, como vimos, é a transação pontual, sem dívida, ao passo que 

a dádiva busca a dívida (GODBOUT, 1997, p. 6). 

 Ao observar a interação humana no ciberespaço, ficam evidentes as diversas frentes de 

cooperação e solidariedade formadas. As plataformas de produção e consumo compartilhado 

e colaborativo servem como exemplos. Russel Belk (2010) é um autor contemporâneo 

reconhecido por estudar os compartilhamentos que têm a tecnologia como facilitadora. No 
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artigo “Sharing”, o pesquisador se dedicou a analisar as semelhanças de tais práticas com o 

conceito de dádiva elaborado por Mauss (2013).  

 Para Belk (2010), tanto a dádiva quanto o compartilhamento são expressões do desejo 

por conexão. No entanto, enquanto a primeira é destacada por cerimônias e rituais, tais como 

casamentos, aniversários, embalagens especiais e vem acompanhada de uma série de 

formalidades: agradecimentos verbais e/ou escritos, a segunda é destacada pela rotina. Na 

maioria das vezes o compartilhamento acontece nas práticas do dia a dia: divide-se comida, 

divide-se a casa, o sofá e isso é imperceptível na maioria das vezes, fazendo com que as 

formalidades, tais como agradecimentos e embalagens de presente sejam desnecessários em 

caso como esses, já que, na visão de Belk (2010), tais rituais e cerimônias servem apenas para 

diferenciar a dádiva dos compartilhamentos habituais. Pode-se dizer, então que o 

compartilhamento, para o pesquisador, é um ato espontâneo, que se dá na convivência, 

enquanto a dádiva é um ato repleto de formalidades.  

 Conforme já foi apontado, o pensador americano define compartilhar como “o ato e 

processo de distribuir o que é nosso para o uso de outros e/ou o ato e processo de receber ou 

pegar algo de outra pessoa para o nosso uso (BELK, 2010, p. 717)27”. Ainda de acordo com 

Belk (Ibid.), o que diferencia o compartilhamento das relações mercantis é o fato de que 

dividir tende a ser um ato comunal que nos liga a outras pessoas, que podem ser familiares, 

vizinhos, amigos, parceiros de trabalho etc. Independentemente do grau de relação, o autor 

entende que compartilhar sempre caminha de mãos dadas com a confiança e o vínculo – dois 

conceitos que analisaremos com mais atenção no próximo capítulo – enquanto o mercado 

raramente permite a criação de vínculos comunitários.  

 Num típica relação mercadológica, quando a transação é finalizada, a priori, os 

envolvidos não precisam se encontrar nunca mais. Pensando nisso, o Belk (2010) afirma que 

“a troca de mercadorias está relacionada com reprodução do direito aos objetos e não à 

reprodução de relacionamento entre pessoas. Portanto, idealmente, a troca simultânea ocorre 

de modo a garantir que não reste nenhuma dívida para amarrar as partes uma à outra (BELK, 

2010, p. 718)28”. 

                                                           
27 Livre tradução do seguinte original: “The act and process of distributing what is ours to others for their use 

and/or the act and process of receiving or taking something from others for our use.” 
28 Livre tradução de: “Commodity exchange is about the reproduction of rights to objects, not the reproduction 
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Como vimos no início deste capítulo, a noção de compartilhamento de Belk (Ibid.) 

está diretamente ligada aos vínculos comunitários, mesmo quando acontecem no ambiente on-

line. Para o autor, ao compartilhar informações – autorais ou não – num site da internet ou 

quando compartilha-se um objeto pessoal com alguém que se deu a conhecer através das 

tecnologias digitais, o sujeito estaria contribuindo para fortalecer o sentimento de comunidade 

e generosidade do grupo. Dessa maneira, o reciprocidade, na internet, não se dá de forma 

direta, como acontece entre as tribos estudadas por Mauss (2013) e Malinowski (1997). No 

entanto, ao contribuir para que se construa o senso de generosidade, garante-se que haverá 

uma retribuição indireta e, quando isso acontece, o sujeito está finalmente fazendo parte da 

economia do compartilhamento, ele está engajado na cultura da colaboração e criando e 

recriando a comunidade.  

No próximo capítulo será feita uma revisão bibliográfica sobre o conceito de 

confiança, tema central desta pesquisa, com o objetivo de compreender qual é o papel dela 

dentro do consumo compartilhado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
of relationships between people. Therefore, ideally the exchange is simultaneous so that there is no lingering 
debt to tie the parties to one another.” 
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CAPÍTULO 3 – VÍNCULOS, CONFIANÇA E COMPARTILHAMENTO  

 

 Ao elaborar esta pesquisa, partiu-se do princípio que a confiança é premissa básica 

para que o compartilhamento ocorra e essa ideia foi confirmada. No entanto, ao longo da 

investigação, nos deparamos como um fenômeno que mereceu atenção especial. 

 Observando os empréstimos que acontecem através do site “Tem Açúcar?” notou-se 

que, além de promover a confiança entre desconhecidos, tais práticas parecem estar 

produzindo uma nova forma de vinculação social (SODRÉ, 2007). Dessa forma, o início deste 

capítulo será dedicado ao entendimento deste conceito e sua relação com os empréstimos e 

doações que ocorrem através do objeto de estudo do presente trabalho e, em seguida, a 

questão da confiança será abordada.  

 

3.1) Estabelecendo vínculos através do bem comum 

 

 O fato de as práticas analisadas acontecerem com a mediação das tecnologias digitais 

de comunicação já seria um forte argumento para analisar o fenômeno do consumo 

compartilhado pensando no diálogo entre mídia e cotidiano, considerando que, conforme 

explicitado anteriormente, tais tecnologias representam um campo de interação social repleto 

de nuances e características próprias que influenciam diretamente no cotidiano das sociedades 

contemporâneas.  

 No entanto, não são apenas as interações que ocorrem no ambiente digital que servem 

de fonte para este estudo, mas também as que se estabelecem a partir das tecnologias digitais 

de comunicação. Busca-se então compreender quais são os processos de vinculação social que 

ocorrem a partir das práticas de consumo compartilhado e qual o papel da confiança dentro 

deste processo. 

 Como já mencionado na introdução deste trabalho, antes mesmo de iniciar as 

entrevistas com os usuários do site “Tem Açúcar?” eu realizei algumas transações através da 

plataforma e, ao longo do ano de 2015, tive a oportunidade de experienciar as três formas de 

“interação” que o site possibilita: emprestar, pegar emprestado e doar. Durante essas 
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experiências, me chamou a atenção especialmente a forma como a pessoa que recebeu a 

escrivaninha doada por mim demonstrou a sua gratidão e alegria por ter recebido o que ela 

considerou um “presente” de uma desconhecida (eu) e o fato da usuária que, no lugar de me 

emprestar, decidiu doar um livro para mim sem nunca sequer ter me visto. Meu espanto se 

deu pelo fato de que existiam outras maneiras dela se desfazer do livro, como vendê-lo para 

um sebo, doá-lo para um conhecido ou para alguém que não tivesse condições de comprá-lo 

ou para uma biblioteca, por exemplo.  

Tais ações e reações me levaram a refletir sobre o tipo singular de relação que havia se 

estabelecido através dessas doações. É verdade que a motivação que levou às doações, - tanto 

a feita por mim quanto a que recebi -, pode ter sido a praticidade de “se livrar” rapidamente de 

algo que estava apenas “ocupando espaço” na casa ou na prateleira, mas as expressivas 

demonstrações de gratidão mostraram que tais atitudes não deixaram de aproximar os sujeitos 

envolvidos. Apesar de não ter tido a oportunidade de encontrar a pessoa que me deu o livro 

pessoalmente, fiz questão de enviar para ela uma mensagem de voz via Whatsapp 

expressando a minha gratidão e contando como o livro ia ser útil para mim. Da mesma 

maneira, a usuária para quem emprestei a escrivaninha, quando foi buscá-la em minha casa, 

ressaltou diversas vezes que eu estava “fazendo um bem” enorme para ela e, posteriormente – 

quando doei o objeto - recebi uma mensagem de agradecimento na qual haviam frases como 

“que Deus lhe dê em dobro” e “se precisar de qualquer coisa, pode me chamar aqui 

(Whatsapp) que eu terei prazer em ajudá-la”. Com esses exemplos, não pretendo mostrar que 

se estabeleceu uma relação de amizade entre os envolvidos, embora isso eventualmente 

aconteça em algumas transações de compartilhamento mediadas pelo site “Tem Açúcar?”, 

mas tais observações pareciam me mostrar que existe aí um novo tipo de comportamento que 

gera uma experiência de vinculação social, e essa observação se confirmou ao longo da 

pesquisa. 

Fala-se em vinculação social a partir do pensamento do jornalista e sociólogo 

brasileiro Muniz Sodré (2007), que entende a vinculação social como um processo 

relacionado à constituição de sujeitos e à produção de modos de vida, processo esse que exige 

que se perca de si mesmo em função da abertura para o outro.  

“[...] o vínculo atravessa o corpo, o afeto, passa por sentimento, por ódio, enquanto a 

relação entre pessoas pode ser completamente impessoal, ou seja, são indivíduos 

atomizados, separados, que se relacionam juridicamente e polidamente, por direito e 

por etiqueta. O vínculo pode até ser atravessado pelo direito, mas ele é emocional, é 

libidinal, é afetivo (SODRÉ, 2002, p.86).” 
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 A partir da análise das experiências narradas pelos entrevistados, notou-se que as 

interações que acontecem através do site, na maioria das vezes, não se tratam de simples 

relações (SODRÉ, 2002), mas de vivências de vinculação social, onde mais do que serem 

beneficiados pelos empréstimos, os sujeitos são afetados por essas interações. Tal observação 

ficará mais clara adiante, conforme os dados coletados na pesquisa forem apresentados.  

 Ao entrar no site “Tem Açúcar?” o internauta se depara com as seguintes frases: 

“Compartilhe suas coisas com seus vizinhos” e “Economize, seja sustentável e conheça 

pessoas incríveis” (Figura 1). Ao sugerir a possibilidade de “conhecer pessoas incríveis” a 

própria plataforma já sugere que, mais do que um ambiente destinado a conseguir emprestado 

algo que esteja precisando, o usuário tem ali a possibilidade de se relacionar.  

 

Figura 1: Imagem da página inicial do site “Tem Açúcar?” 

 

Fonte: www.temacucar.com.br – acessado em 25/01/2016 

 

Para participar da “comunidade” (como a própria plataforma se auto-referencia), o 

usuário precisa preencher um cadastro com informações pessoais, tais como nome, e-mail e 

endereço (Figura 2). Após preencher o cadastro, o usuário poderá estabelecer o raio em torno 

do endereço cadastrado com o qual deseja “interagir”, feito isso, o cadastrado está habilitado a 
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até o campo de busca do site e digitar o nome do item que se pretende pedir emprestado 

(Figura 3). Abaixo do campo de busca, existe outra caixa de texto na qual o usuário é 

estimulado a “convencer” os vizinhos a emprestar o objeto, explicando os motivos que o 

levaram a pedir o produto emprestado (Figura 3). A mensagem contida nesta caixa de texto é: 

“Convença seus vizinhos: conte para ele porque precisa desse objeto e porque é importante 

para você”. 

 

Figura 2: Ficha de cadastro no site “Tem Açúcar?”  

 

Fonte: www.temacucar.com/cadastro/ - acessado em 25/01/2016 

 

Figura 3: Caixa de pedido de empréstimos 

 

Fonte: www.temacucar.com/neighborhood/#_=_ - acessado em 25/01/2016 
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É interessante observar que toda a comunicação feita pela equipe do site com os 

membros da comunidade “Tem Açúcar?” - sejam elas as mensagens do site, e-mails ou 

mensagens na página da empresa no Facebook - são feitas de forma bastante informal e 

espontânea, o que sugere o desejo de criar intimidade entre os envolvidos. As campanhas 

comunicacionais da empresa costumam focar na construção de um “sentimento de 

pertencimento” entre os usuários, apostando em um tom descontraído, marcado pela ideia de 

que a plataforma é capaz de proporcionar experiências únicas. A proprietária do site afirmou 

que a opção por essa forma de se comunicar é para lembrar aos usuários de que eles estão “em 

casa”, “entre vizinhos”, o que, de acordo com Camila, tende a aumentar a confiança dos 

usuários no site.  

 Algo que chamou a atenção ao longo da análise do material cedido por Camila 

Carvalho, proprietária e criadora do site “Tem Açúcar?” foi o fato de alguns usuários usarem 

a plataforma para fazer pedidos “imateriais”, como é possível observar nos relatos abaixo: 

“Em menos de 24 horas recebi a resposta de uma dúvida sobre um produto!” - 

Marcelo29 

“O “Tem Açúcar?” proporciona ajudas de várias necessidades, como no meu caso. 

Encontrei uma pessoa que queria conversar um pouco. Nós conversamos e ficamos 

felizes. Ele por ter conversado e eu por ter ajudado.” – Ana 

 Tal categoria de pedido também foi observada ao longo das entrevistas, como no caso 

do entrevistado que usou o site para “pedir emprestado” um vizinho que estivesse disposto a 

experimentar e dar opinião sobre uma cerveja artesanal que um amigo havia acabado de criar: 

“Teve uma experiência que foi muito engraçada. Eu estava na casa de um 

amigo que faz cervejas artesanais e ele tinha acabado de criar uma cerveja nova e me 

chamou para experimentar. Cara, a cerveja era muito ruim! Eu sou apreciador de 

cerveja, mas não entendo nada de como se faz cerveja, eu só sei que o gosto daquela 

cerveja era uma droga. Mas ele não estava acreditando que eu não tinha gostado, 

porque ele achava a cerveja muito boa, porque ela tinha sido feita com os melhores 

ingredientes, importados da Alemanha, eu acho. Aí ele disse que precisava de uma 

opinião de outra pessoa, tinha que ser uma pessoa completamente leiga, mas que 

gostasse de beber cerveja. Eu já tava (sic) meio doidão (sic) e resolvi colocar no 

“Tem Açúcar?”. Meu amigo me achou maluco e eu também não botei muita fé, mas 

juro que em menos de 15 minutos apareceu um cara querendo experimentar, ele 

morava ali pertinho e se amarrava (sic) em cerveja.  

O cara chegou e era o maior gente boa, figuraça (sic), tinha acabado de 

terminar com a namorada, tava (sic) chovendo nesse dia e ele tava (sic) sozinho em 

casa, sofrendo, coitado. Ele também não gostou da cerveja (risos), a gente ficou 

tomando Heineken mesmo, mas ficamos super brothers (sic).  

                                                           

29 Os nomes dos autores dos relatos oferecidos por Camila Carvalho, foram alterados, atendendo à solicitação 
feita por Camila.  
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[...] Eu nunca mais encontrei com ele não, mas sei que ele virou amigo do 

meu amigo, eles sempre tomam cerveja juntos depois disso. Isso eu acho realmente 

irado nesse tipo de economia, sabe? A possibilidade de você conhecer alguém assim, 

se tornar amigo, virar brother (sic), tomar cerveja, desabafar. Ele chegou lá, nunca 

tinha visto a gente e começou a contar que tinha terminado com a mina (sic), tava 

tristão (sic), a gente levantou a moral dele, ele saiu até mais feliz, dava para ver. Não 

é só uma questão de emprestar ou não emprestar, é de se aproximar mesmo, fazer 

amigos (F.M., 22 anos, designer).” 

 Foi a partir de relatos como esses que optou-se por tratar a questão dos vínculos com 

maior interesse ao longo da pesquisa. Muniz Sodré defende que a comunicação é vinculação, 

instaurar o comum. E nas experiências anteriormente descritas fica claro que, mesmo que 

momentaneamente, nos caso dos dois primeiros exemplos, criaram-se ali laços que afetaram, 

de alguma maneira, o indivíduo que participou de tal experiência. É importante também 

chamar a atenção do leitor para o fato de que os usuários subverteram a lógica do site, que se 

propõe a facilitar os empréstimos de “coisas” entre vizinhos e, consequentemente, promover a 

sustentabilidade e dar aos usuários a oportunidade de (talvez) conhecer “pessoas incríveis”. 

Ao invés disso, os envolvidos, no lugar de usar a plataforma para pedir um bem material, 

fizeram uso da mesma para interagir com pessoas, pedindo opiniões, tirando dúvidas, pedindo 

um “ombro amigo” e abrindo espaço para a comunicação face a face, criando laços, 

constituindo vínculos sociais.  

 Georg Simmel, em “As Grandes Cidades e a Vida do Espírito” (2005), aponta que, ao 

contrário dos habitantes das cidades pequenas, que com seu ritmo lento e habitual propicia 

relações pautadas pelo sentimento e pelo ânimo, os habitantes das metrópoles, ao se verem 

diante da velocidade e da imensa variedade de estilos de vida, acabam se tornando mais 

“intelectualistas”, pautados puramente pelo entendimento, algo que o autor entende como as 

camadas mais superficiais dos indivíduos. Enquanto as relações de ânimo entre as pessoas 

têm base nas suas individualidades, as relações de entendimento, estabelecida pelos 

indivíduos das grandes cidades, “contam os homens como números, como elementos em si 

indiferentes, que só possuem um interesse de acordo com suas capacidades consideráveis 

objetivamente (SIMMEL, 2005, p. 579)”.  

 Tais observações feitas pelo sociólogo alemão Georg Simmel em 1903 parecem 

prevalecer até hoje. No entanto, ao observar as relações que se estabelecem através do “Tem 

Açúcar?”, percebemos que elas parecem “escapar” dessa realidade, são como “brechas” num 

sistema onde, relações de consumo tendem a ser puramente funcionais, criando poucas 

aberturas para a criação de vínculos.  
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 Em “Juntos”, Richard Sennet (2012), ao tentar diferenciar simpatia e empatia, afirma 

que “tanto a simpatia quanto a empatia transmitem reconhecimento, e ambas forjam um 

vínculo, mas aquela é um abraço; esta, um encontro (SENNET, 2012, p. 34)”. Já Robert Jay 

Lifton (apud RIFKIN, 2001, p. 201) caracteriza a empatia como o sentimento a partir do qual 

a confiança social é construída. Na visão do autor, a empatia requer que “uma pessoa inclua o 

ser humano que existe em outra pessoa em sua própria imaginação”. Diante de tais 

explicações sobre o significado da palavra – e do sentimento – empatia, considera-se possível 

afirmar que esta emoção pode ser entendida como uma premissa para que a vinculação social 

ocorra.  

 Como vimos, Rifkin (2001) acredita que o sistema capitalista absorve grande parte do 

âmbito cultural em sua esfera na forma de produtos culturais, produções e experiências que 

são transformados em commodities. Tal fato preocupa o autor, que vislumbra a possibilidade 

de os jovens, no futuro tornarem-se incapazes de sentir empatia, já que grande parte de suas 

relações são mediadas pelas tecnologias digitais de comunicação. No entanto, pelo que 

podemos observar, as relações que se estabelecem a partir do consumo compartilhado 

parecem fortalecer as relações pessoais, construindo relações diferentes daquelas puramente 

comerciais.  

 Considera-se importante ressaltar que não se pretende defender a ideia de que estamos 

migrando para uma sociedade onde a empatia, os vínculos sociais e a confiança vão 

prevalecer sobre as relações instrumentais e individualizadas observadas na sociedade 

ocidental contemporânea. O que está sendo apontado aqui é a percepção de que as 

experiências de compartilhamento encontradas ao longo desta pesquisa estão, aparentemente, 

indo na contramão das considerações feitas por Rifkin, muito embora elas sejam experiências 

em que se prioriza o acesso, no lugar da posse. Em consonância com o pensamento de 

Botsman e Rogers (2011), consideramos que “os estilos de vida colaborativos exigem que 

você abra mão de determinada quantidade do seu hiperindividualismo e o substitua por 

determinada quantidade de boa vizinhança (p. 150)”.  

 A questão dos vínculos sociais foi um dos grandes “achados” dessa pesquisa, um tema 

que, conforme explicitado anteriormente, surgiu ao longo do processo de pesquisa, entrevistas 

e análise do material coletado ao longo deste trabalho. A confiança, tema central deste 

trabalho, é o “pré-requisito” básico para a vinculação social, portanto, nas páginas que se 
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seguem, buscaremos entender como se dá a construção da confiança dentro do processo 

analisado.  

3.2) Confiança nas grandes cidades 

  

Antes de buscar compreender como se dá a construção da confiança no consumo 

compartilhado considera-se importante uma reflexão sobre o conceito de confiança em si. 

Partiremos das ideias do sociólogo britânico Anthony Giddens (1991) sobre as conexões entre 

segurança e perigo, confiança e risco e seus contrastes entre a era moderna30 e as culturas pré-

modernas. De acordo com o autor, quatro contextos localizados de confiança tendem a 

predominar nas culturas pré-modernas, são eles: o sistema de parentesco, a comunidade local, 

a religião e a tradição.  

 As relações de parentesco proporcionam um modo relativo estável de organização de 

relações sociais através do espaço e do tempo. Giddens (1991) ressalta que, embora tais 

conexões sejam constantemente focos de tensão e conflitos, elas são geralmente ligações em 

que se pode confiar, pelo fato de, em geral, cumprirem uma gama de obrigações independente 

de sentirem simpatia pessoal para com os indivíduos envolvidos. Além disso, o parentesco 

proporciona uma rede de relações íntimas ou amigáveis que resistem através do tempo-

espaço.  

 O mesmo pode ser dito da comunidade local, embora o sociólogo destaque que é 

importante deixar de lado a visão romanceada das comunidades frequentes nas análises 

sociais que se dedicam ao tema. Além disso, Giddens (Ibid.) enfatiza a importância das 

relações localizadas em termos de lugar, em que este ainda não foi permeado pelas relações 

tempo-espaço distanciadas. Nos cenários pré-modernos o meio local é formado por uma 

população relativamente móvel e isolada, embora migrações, nomadismos e as viagens de 

mercadores e aventureiros fossem bastante comuns, se compararmos com a gama de meios de 

transportes ofertadas no cenário moderno, as cidades pré-modernas eram bastante sólidas no 

tempo, fato que contribuía para a segurança ontológica.  

                                                           

30 Anthony Giddens usa o termo modernidade se referindo ao estilo, costume de vida ou organização social que 
emergiam na Europa a partir do século XVII e que se tornaram  mais ou menos mundiais no que diz respeito à 
sua influência.  
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 A terceira influência apontada pelo pensador é a cosmologia religiosa. As religiões, de 

forma geral, costumam proporcionar interpretações morais e práticas da vida pessoal e social, 

bem como do mundo natural, representando um ambiente de segurança para aquele que a 

segue. A religião seria assim, algo que gera um senso de fidedignidade dos eventos sociais e 

naturais, contribuindo para a vinculação tempo-espaço, se tornando um meio organizador de 

confiança.  

 O quarto e último contexto principal de relações de confiança nas culturas pré-

modernas é a própria tradição. A tradição, diferentemente da religião, não se refere a um 

corpo particular de crenças e práticas, mas à forma como tais crenças e práticas são 

organizadas, especialmente em relação ao tempo. Ou seja, a tradição é a rotina, mas não se 

trata apenas de um hábito vazio, é uma rotina repleta de significados que contribuem de 

maneira básica para a segurança ontológica na medida em que mantém a confiança na 

continuidade do passado, presente e futuro, e vincula esta confiança a práticas sociais 

rotinizadas.  

 Anthony Giddens (1991) esclarece, porém que, tais cenários pré-modernos não eram 

psicologicamente aconchegantes, assim como os cenários modernos, eles eram carregados de 

ansiedades e incertezas. No entanto, tais desconfortos eram causados pelas “vicissitudes do 

mundo físico (Ibid., p. 118)”, enquanto no mundo moderno os riscos são, em grande parte, 

humanamente criados.  

 Em condições de modernidade, nenhum dos quatro principais focos de confiança e 

segurança ontológica nos cenários pré-modernos possuem importância comparável aos da 

pré-modernidade. As relações de parentesco, embora permaneçam importantes, já não 

representam mais os veículos de laços sociais organizados através do tempo-espaço, que 

passou por um efeito de desencaixe e distanciamento, fazendo com que o lugar se 

transformasse em algo “fantasmagórico”, já que as estruturas através das quais ele se constitui 

já não são mais organizadas localmente. O que se vê na modernidade é que o local e o global 

se encontram entrelaçados.  

 A tradição integra e monitora a ação à organização tempo-espacial da comunidade e 

está vinculada à compreensão do mundo que em parte é fundada na superstição e na religião. 

Sendo assim, pressupõe uma atitude de resignação diante do destino, o qual, em última 

instância, não depende da intervenção humana. Contudo, um mundo estruturado 
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principalmente por riscos criados pela própria humanidade, oferece pouco lugar para 

influências divinas, magias e espíritos cósmicos e, portanto, a tradição acaba por perder o 

sentido que tinha antes. 

 O “ambiente de risco” também passa por transformações. Enquanto na pré-

modernidade os perigos enfrentados diziam respeito, quase todos, à natureza, em condições 

modernas, eles é claro, ainda existem. Aqui no Brasil, por exemplo, vemos chuvas alagando 

cidades inteiras, barragens sendo rompidas; além dos furacões, tufões, tsunamis etc que 

ocorrem em diferentes partes do mundo. No entanto, Giddens (1991) argumenta que as 

formas de lidar com a natureza e o mundo físico, em geral, especialmente nas sociedades 

industrializadas, são radicalmente diferentes daquelas das épocas anteriores. Nas palavras do 

autor “ameaças ecológicas são o resultado de conhecimento socialmente organizado, mediado 

pelo impacto do industrialismo sobre o meio ambiente material (Ibid., p. 122)”. Tais ameaças 

fazem parte do que o sociólogo chama de “perfil de risco”, ou seja, as ameaças ou perigos 

característicos da vida social moderna.  

 Em relação à violência militar, Anthony Giddens ressalta que ela permanece parte do 

perfil de risco da modernidade, no entanto, com a industrialização da guerra, a escala e o 

poder destruidor do armamento é consideravelmente maior do que os existentes antes. E a 

possibilidade de um conflito nuclear representa ameaças que nenhuma geração anterior 

sofreu. Apesar disso, tal desenvolvimento coincidiu com processos de pacificação interna nos 

Estados, na modernidade a guerra civil é um fenômeno relativamente incomum, enquanto na 

pré-modernidade elas eram mais norma que exceção.   

 Os sistemas abstratos oferecerem uma boa dose de segurança e praticidade na vida 

social cotidiana, algo que não existia em condições de pré-modernidade. No entanto, a 

confiança em sistemas abstratos é a condição de distanciamento tempo-espaço e das grandes 

áreas de segurança na vida cotidiana que as instituições modernas oferecem em comparação 

com o mundo tradicional. Porém, a confiança nas pessoas exige mutualidade de resposta e 

envolvimento, é preciso ter fé na integridade do outro e os sistemas abstratos, por sua própria 

natureza, não pode fornecer nem a mutualidade nem a intimidade que as relações de confiança 

pessoal oferecem.  

 Giddens (1991) elucida que enquanto os sistemas tradicionais, com suas figuras 

personalizadas, permitiam uma transferência direta da confiança individual, nos sistemas 
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abstratos a confiança pressupõe fé em princípios impessoais. E é por essa razão que os 

indivíduos nos pontos de acesso se esforçam para transmitir confiança, afinal, são eles que 

proporcionam o elo entre a confiança pessoal e o sistema.  O resultado dessa mudança é que a 

vida pessoal acaba se tornando tolhida de pontos de referências firmes, e a consequência disso 

é uma volta para dentro, para a subjetividade humana, e o significado e a estabilidade são 

buscados no eu interior.  

 O sociólogo francês Robert Castel (2005) também se dedicou ao tema da segurança 

social. Para o pesquisador, o excesso na busca de segurança, que faz com que a época 

contemporânea seja considerada como a mais segura que já existiu, significaria que esses 

sistemas apresentam riscos de falhar em atender as expectativas de proteção dos indivíduos, 

pela sua complexidade e fragilidade. Como resultado, ao mesmo tempo em que valoriza 

demais os indivíduos, a sociedade contemporânea os expõe a riscos crescentes, tornando-os 

vulneráveis. 

 Assim como Giddens (1991), Castel (2005) passa das sociedades pré-modernas, 

asseguradoras e definidas por laços de pertencimento comunitário, com redes tradicionais de 

dependência e proteção, às sociedades modernas de indivíduos. O autor reflete sobre os 

impactos que as mudanças socioeconômicas provocaram nos sistemas de proteção social, 

expondo os indivíduos e grupos a uma verdadeira insegurança social, capaz de alimentar a 

insegurança, sobretudo em territórios como as periferias, onde, na visão do pesquisador, se 

definem os principais fatores de “dissociação social”. 

 O sociólogo argumenta que a fragilização dos sistemas de seguridade clássicos dá 

origem a uma “nova geração de riscos”, ou pelo menos de ameaças percebidas como tais: 

riscos industriais, tecnológicos, sanitários, naturais, ecológicos, etc. Tais riscos representam 

problemas diferentes dos causados pela primeira geração de riscos, os “riscos clássicos”, 

(acidente, doença, desemprego, incapacidade para o trabalho), que pareciam ter sido 

suprimidos pelas garantias sociais derivadas do trabalho. A proliferação da nova geração dos 

riscos, estaria então estritamente ligada à “promoção da modernidade” (CASTEL, 2005, p. 

60). Visando diferenciar as duas gerações de riscos, Castel define “riscos” como aqueles 

imprevistos da vida que podem ser controlados, e, portanto, socializáveis, e “ameaças” seriam 

aquelas das quais não seria possível prevenir. Tal diferenciação, de acordo com o autor, 

poderia ter implicações sobre as possibilidades de pensar a resolução do problema através da 

construção de redes de proteção social adequada a nova realidade de organização do trabalho. 
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 O autor então elabora uma crítica a respeito da teoria da sociedade de risco , 

elaboradas por Anthony Giddens e Ulrich Belck, levantando um questionamento a respeito 

das implicações que elas podem representar. Na visão de Castel (2005), a noção de risco 

trabalhada por estes autores, é geralmente apresentada como um destino do qual não é 

possível escapar, algo impossível de ser controlado, numa “sociedade de indivíduos” 

(GIDDENS, 1991). O pensador francês considera que este tipo de discurso sobre os riscos 

ajudaria a fomentar o mercado de seguros, desestruturando a proteção social, aumentando 

assim a celebração da figura do indivíduo desligado de suas pertenças coletivas, 

“desencaixado”, pois para o autor, “[...] existe uma relação estreita entre a extrapolação do 

conceito de riscos e a hiperindividualização das práticas e privatização dos seguros” 

(CASTEL, 2005, p. 65). 

 Mas, como “a própria descoletivização é uma situação coletiva” (CASTEL, 2005, p. 

49), o sociólogo busca nesse processo um princípio que permita reconhecer uma condição 

comum sobre a qual o sentimento de insegurança se projeta, em condições de degradação, e 

encontra esse princípio no poujadisme31: o fato de existirem “[...] faixas da população que 

acreditam que foram abandonadas às margens do caminho, impotentes para controlar seu 

futuro num mundo que muda cada vez mais” (Castel, 2005, p. 53), tal sensação gera 

insatisfações contra outras categorias e classes de sujeitos, que se manifestam em fatores de 

insegurança social. Esses fatores podem se localizar em setores específicos das cidades, como 

as projeções que se realizam sobre os “bairros sensíveis” que acumulam “altas taxas de 

desemprego, empregos precários e atividades marginais, habitat degradado, urbanismo sem 

alma” (Castel, 2005, p. 55) e outros fatores de vulnerabilidade. Dessa forma, a insegurança 

social gera insegurança civil, levando o Estado Social a assumir posturas políticas securitárias 

generalizadas, voltadas contra as novas “classes perigosas”. 

 Todavia, se classes perigosas originais eram constituídas por gente “em excesso”, 

temporariamente excluída e ainda não reintegrada, privadas de “utilidade funcional” graças ao 

progresso econômico, Bauman (2009), em consonância com Castel (2005), elucida que na 

época contemporânea, no entanto, as novas classes perigosas são, ao contrário, aquelas 

consideradas incapacitadas para a reintegração e classificadas como “não assimiláveis”. Nesse 

caso, Bauman (2009) destaca que não seria conveniente dizer que são “em excesso”, elas são 

                                                           

31 Fenômeno que ocorrido na França, na década de 50, no qual artesãos e pequenos comerciantes, sentido-se excluídos do 
modelo de modernização da sociedade, reagiram contra categorias de assalariados e funcionários. 
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supérfluas e excluídas de modo permanente. Hoje “a exclusão não é percebida como resultado 

de uma momentânea e remediável má sorte, mas como algo que tem toda a aparência de 

definitivo (Ibid., pgs. 22 e 23)”. 

 Bauman (2009) continua sua reflexão afirmando que hoje, apenas uma linha sutil 

separa os membros das chamadas “subclasses” dos criminosos. Ambos são encarados como 

pessoas incapazes de serem “reeducadas”, “reabilitadas” e “restituídas à comunidade” e são 

colocadas definitivamente afastadas para as margens, inaptas para serem “socialmente 

recicladas (Ibid., p. 25)”, indivíduos que deve ser mantidos à distância da comunidade 

respeitosa das leis e impedidos de criar problemas. Com isso, afastados das vizinhanças, é 

necessário que se deposite mais confiança na vigilância do ambiente e a consequência disso é 

que hoje, em muitas áreas urbanas, as casas são construídas para proteger seus habitantes e 

não para integrá-los com a comunidade, fazendo com que se criem personalidades cada vez 

mais individualizadas, que confiam cada vez menos nos sujeitos e confiam cada vez mais nos 

mecanismos de proteção e vigilância.  

 Embora os pensamentos de Giddens (1991), Castel (2005) e Bauman (2009) digam 

respeito a sociedades europeias, as situações narradas pelos autores podem ser reconhecidas 

no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, município onde esta pesquisa foi realizada. O Rio 

de Janeiro é cheio de dicotomias que são reafirmadas e recriadas quase que diariamente pelas 

mídias e pelos próprios sujeitos que habitam a cidade: pobreza/riqueza – Zona Sul/Zona Norte 

– favela/asfalto – trabalhador/bandido. Tais classificações criam uma separação entre os 

habitantes da cidade e na própria configuração geográfica, fazendo com que hajam áreas 

seguras e regiões em “que se deve evitar passar”. Essas fissuras produzem também uma 

situação de isolamento entre os cariocas, fazendo com que aqueles que estão numa situação 

privilegiada invistam cada vez mais em segurança, e a segurança, como vimos, tem um preço: 

o isolamento.  

Sennett (2012) defende que “estamos perdendo as habilidades de cooperação 

necessárias para o funcionamento de uma sociedade complexa (p. 20)”. O autor acredita que 

as duas forças que desabilitam a cooperação são a desigualdade estrutural e as novas formas 

de trabalho. Tais forças sociais estariam criando um novo perfil de caráter, denominada pelo 

pensador de “eu que não coopera”. Contudo, conforme será exposto no item a seguir, as 

experiências de compartilhamento promovidas por intermédio do site “Tem Açúcar?” 

parecem ir na contramão de algumas ideias expostas ao longo deste item. 
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3.3 – Construção da confiança no consumo compartilhado 

  

 Richard Sennet (2012) define cooperação como “uma troca em que as partes se 

beneficiam” e completa afirmando que os animais sociais cooperam para conseguir o que não 

podem alcançar sozinhos.  

 Nas experiências de consumo compartilhado analisadas, foi possível notar que embora 

nem sempre ambas as partes se beneficiem no momento em que o empréstimo é realizado, já 

que, aparentemente, quem está sendo beneficiado com a situação é o indivíduo que recebe o 

empréstimo ou a doação, existe um sentimento comum entre os entrevistados de que, cedo ou 

tarde, a reciprocidade acontecerá, mesmo que ela não venha diretamente daquele para quem o 

objeto foi emprestado, afinal, como alertou Belk (2014), a partilha não está relacionada 

somente à moral, ela também tem a ver com o prazer. Além disso, existe um forte desejo de 

“fortalecer a comunidade” e talvez seja ela, a comunidade, mais do que os bens materiais em 

si, aquilo que os usuários do site sintam que “não podem alcançar sozinhos”. Voltaremos a 

esses pontos nas próximas páginas, por enquanto, o que nos interessa é refletir sobre a 

aproximação entre o conceito de cooperação exposto por Sennett e o compartilhamento.  

 O consumo compartilhado se baseia na cooperação entre os sujeitos.  Quando uma 

pessoa, por exemplo, abre mão de sua bicicleta por alguns dias para que um desconhecido 

possa usá-la; quando alguém cede um quarto ou mesmo um sofá em sua residência (no caso 

do site Couchsurfing); ou quando um viajante deixa um comentário ou dica de viagem num 

site colaborativo como o Tripadvisor32, tais exemplos demonstram atitudes de colaboração. 

Isso, porém, não quer dizer que os agentes envolvidos nessas práticas sejam pessoas altruístas 

e bondosas, já que as motivações que as levam a cooperar podem ter origens diversas. 

Botsman e Rogers (2001) também chamam a atenção dos leitores para esse tipo de 

comportamento, ressaltando que  

alguns consumidores de colaboração são otimistas que pensam adiante e que são 

voltados para aspectos sociais, mas outros são indivíduos motivados por uma 

urgência prática a fim de encontrar um jeito novo e melhor de fazer as coisas. Essa 

urgência prática pode ser para economizar dinheiro ou tempo, acessar um serviço 

melhor, ser mais sustentável ou permitir relacionamentos mais estreitos com 

pessoas, e não com marcas (p. 60).  

                                                           

32  Site de viagens que fornece informações e opiniões de conteúdos relacionados ao turismo. 
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 No caso dos usuários do “Tem Açúcar?” que participaram da presente pesquisa, 

observou-se um desejo de cooperar e ajudar o outro, indo contra algumas ideias apresentadas 

no subcapítulo anterior de que as configurações das cidades e das sociedades ocidentais 

contemporâneas levam os sujeitos a um estado permanente de isolamento e individualismo. A 

declaração de Camila Carvalho, criadora do site, é um indício de tal observação:  

“O que eu mais vejo no “Tem Açúcar?” são pessoas loucas para ajudarem umas às 

outras. É um sentimento que eu percebo muito. Só que as pessoas não estão achando 

ações simples no dia a dia delas em que possam fazer isso. O voluntariado é sempre 

um processo complexo,  tem uma burocracia, tem que ir num dia “x” e tal. Isso (o 

“Tem Açúcar?”) é uma forma ridícula de ajudar uma pessoa. Simples, fácil e que a 

pessoa pode fazer no meio da semana dela sem atrapalhar nada, e ela entende que é 

uma coisa micro que ela faz, mas que tem um impacto gigante. E também acho que 

as pessoas estão loucas para se integrarem mais com a vizinhança.” 

A usuária C.H. também entende a economia do compartilhamento e da colaboração 

como uma oportunidade de “fazer o bem”: 

“Acho que o que a colaboração traz de interessante é olhar de forma descentralizada. 

Se olharmos a economia da forma que ela é, ela reduz uma possibilidade de escolha 

sua. Fazer o bem para o todo é pior para você. A economia colaborativa traz a 

possibilidade de enxergar novas maneiras, e fazer o bem para o outro é também 

fazer o bem para mim, é mais agradável, é mais interessante. O que é melhor pra 

mim também é melhor pro todo (28 anos, administradora).” 

Não se pretende aqui refutar as ideias apresentadas anteriormente, que, conforme já 

explicitado, são atuais e pertinentes à realidade da sociedade brasileira, especialmente à 

carioca, mas julga-se necessário apontar que as formas de consumo abordadas tendem a 

apontar caminhos para escapar dos cenários apontados por alguns pensadores mencionados 

anteriormente. A declaração da usuária C.H demonstra isso, ela declara que ao participar da 

cultura colaborativa se sente “fazendo um bem”, no entanto essa “boa ação” não é puramente 

altruísta, no sentido que não diz respeito apenas a ajudar o próximo, mas ela também é 

beneficiada ao agir dessa forma e por isso valoriza e participa de tais ações. O que se observa 

é que no lugar de vazias transações comerciais, o consumo compartilhado oferece aos 

envolvidos relações de proximidade e essas experiências talvez apontem uma forma de 

aproximação e vinculação com o outro. No entanto, de acordo com as observações apontadas 

no início deste capítulo, a confiança é uma premissa para que a vinculação social aconteça, 

portanto, vamos entender como se constroem as relações de confiança estabelecidas através 

do site analisado. 

Em sites que também oferecem serviços de colaboração e compartilhamento, como o 

Airbnb e o Couchsurfing, os usuários devem preencher um extenso cadastro com informações 

pessoais e, tanto hóspedes como anfitriões, são convidados a dar feedbacks sobre a 
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experiência de hospedagem. De acordo com Ramon Costa (2015), jornalista brasileiro que em 

sua pesquisa de doutorado se dedica a analisar essas plataformas de consumo colaborativo, as 

descrições realizadas pelos hóspedes e anfitriões possibilitam escolher com quem se 

relacionar e provocam sentimentos como reconhecimento, afinidade ou mesmo curiosidade 

entre os usuários e, neste sentido, produzem conexão e auxiliam no processo de construção da 

confiança. 

O que se observou foi que, no “Tem Açúcar?”, devido a problemas técnicos do site, 

isso não acontece, fato esse que parece não influenciar os entrevistados na decisão de 

emprestar ou não os objetos. Já foi informado que o cadastro no site é rápido e simples, sem a 

necessidade de preencher questionários com informações pessoais. A plataforma conta com 

uma ferramenta de avaliação dos usuários (Figura 4), no entanto ela tem um nível de 

preenchimento por parte dos cadastrados muito baixa, “irrelevante”, como avaliou Camila 

Carvalho. Perguntei à empresária à que ela atribui este fato e Camila me explicou que um dos 

problemas do site é o fato de ele ser muito “burocrático”, ou seja: a pessoa que está 

precisando de algum produto ou objeto entra no site e faz o pedido, que vai chegar por e-mail 

até os membros da vizinhança cadastrados na comunidade. O usuário que estiver disposto a 

emprestar vai entrar no site através de um link disponibilizado no e-mail e dali em diante, o 

que costuma acontecer é que os usuários trocam contatos e finalizam a transação fora do site 

(geralmente via whatsapp), o que faz com que elas não retornem à plataforma para avaliar o 

empréstimo. Mesmo porque, como a dona do site avaliou, “o processo não é intuitivo”: 

“Realmente está complicado, porque ele (o box de avaliação) aparece só depois que 

você coloca as condições do empréstimo e a data de devolução, e quase ninguém 

coloca a data de devolução porque combina tudo por whatsapp, e é a data de 

devolução que faz o sistema entender que naquele dia ele tem que pedir para você 

avaliar o seu vizinho. Então, quando a pessoa não preenche, o sistema não pede.” 

Figura 4: Ferramenta de avaliação dos usuários 

 

 

Fonte: www.temacucar.com/avaliacao-usuario/1676 - Acessado em 25/01/2016. 
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Conscientes de que objeto desta pesquisa não oferece as mesmas ferramentas de 

construção da confiança que sites como Couchsurfing e Airnb oferecem, acreditávamos que 

os usuários faziam buscas nos perfis das mídias sociais, especialmente o Facebook, para tentar 

descobrir mais informações sobre as pessoas para quem emprestariam ou até mesmo 

tomariam emprestados objetos, especialmente para descobrir se possuem amigos em comum 

na rede social, algo que provavelmente poderia aumentar o nível de confiança. 

Surpreendentemente, das nove pessoas entrevistadas, apenas uma declarou que se preocupa 

em buscar informações sobre as pessoas com quem interage através do site e, ainda assim, 

como é possível observar na verbalização transcrita abaixo, mesmo o fato de não conhecer 

ninguém em comum, não impediria a entrevistada de fazer um empréstimo através do site, a 

preocupação dela era com sua própria segurança:  

“Procuro sim, principalmente se for homem. Porque a gente fica mais insegura 

mesmo, a gente já é educada pra desconfiar. Então, provavelmente, eu ia pesquisar 

no Facebook, se não tivesse ninguém em comum comigo, eu marcaria em um local 

público ou na porta do meu condomínio (C.L., 27 anos, empreendedora).” 

 Os outros usuários declararam que não fazem esse tipo de busca por considerar que o 

próprio fato de terem se cadastrado na plataforma mostrar que “as pessoas estão dispostas a 

ajudar”. No entanto, o valor sentimental e financeiro do objeto que está sendo “negociado” 

também é algo que afeta o nível de confiança depositado na transação. 

“No “Tem Açúcar?” nunca fiz (pesquisa em outros sites), mas porque também nunca 

foram coisas que eram muito importantes para mim, não era nada que tivesse grande 

valor emocional ou econômico (C.H., 28 anos, administradora).”  

“Talvez se fosse algum objeto de muito apreço, alguma coisa que eu ficasse com 

medo de perder, tipo um computador, uma bicicleta ou algo assim, eu consultasse. 

Nunca aconteceu. Eu sempre emprestei coisas como um martelo, liquidificador, 

colchão de camping. Foram relações de confiança que eu estabeleci e que não 

precisavam de tanta informação assim (C.T, 28 anos, coordenadora de 

comunicação).” 

“Fiquei meio assim porque era uma bicicleta, vai que a pessoa some com ela, uso 

minha bicicleta toda semana, só que a pessoa queria essa bicicleta por uma semana 

para saber se ela se adaptaria a usá-la por Copacabana antes de comprar uma e eu 

achei válido emprestar.  

[...]Ah, fiquei com um pouco de medo, né? De não devolver a bicicleta, ou devolver 

com algum problema... mas depois eu vi que a pessoa que quer roubar não vai entrar 

num site para fazer isso, seria muito elaborado (C.Z., 30 anos, consultora).” 

“Já aconteceu de eu emprestar um livro e meu amigo perdeu, e eu também já perdi 

coisas. Então tem mais a ver com a confiança na pessoa. Eu emprestaria uma escada, 

uma furadeira, essas coisas que são úteis e sei que vão facilitar a vida de alguém. 

Mas coisas de valor sentimental eu não emprestaria, porque às vezes não empresto 

nem para um amigo. Eu emprestaria coisas funcionais que podem ajudar a vida de 
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uma pessoa e se ela perder não é uma perda sentimental (C.L., 28 anos, 

empreendedora).” 

 Tais verbalizações podem ser consideradas indícios de que apesar de toda a 

impessoalidade que as grandes cidades geram nos sujeitos (Simmel, 2005), relações de 

confiança e possíveis laços podem ser construídos através desta “nova” forma de consumir. 

Georg Simmel (2005) mostra que toda a impessoalidade formada pelas relações “exatas e 

precisas” estabelecidas nas metrópoles atuam no indivíduo de forma altamente pessoal, 

gerando o que o autor denomina de “caráter blasé” (Ibid., p. 581). Tal caráter seria a 

consequência da grande quantidade de estímulos nervosos e interações aos quais os 

indivíduos das cidades grandes são expostos. A vida na cidade grande seria marcada pela 

interação de pessoas com interesses diversos, por uma grande agitação, e diferentes níveis e 

formas de estímulos que dariam origem a um tipo de personalidade “blasé”, ou seja: 

indiferente, entediada. Dessa maneira, incapazes de manter relações sólidas, tais indivíduos se 

viriam destinados a forjar relações superficiais. O pensador argumenta que, em um círculo 

ampliado, não seria possível estabelecer relações profundas com todos os indivíduos; assim 

como não seria possível reagir aos variados estímulos da cidade grande da mesma forma 

como se faz em cidades pequenas.  

No mundo do hiperconsumo, intermediários assumem o papel de preencher a lacuna 

entre a produção e o consumo: vendedores, consultores, corretores, gerentes, distribuidores, 

são muitos os agentes responsáveis por intermediar as relações e controlá-las. Além disso, o 

forte investimento por parte das empresas na construção de “marcas confiáveis”, já leva o 

consumidor a acreditar que tudo acontecerá da melhor maneira possível e, caso não ocorra, 

existe a certeza de que terão a quem recorrer. Mas o consumo colaborativo e compartilhado 

elimina a necessidades desses tipos de intermediários. O papel das empresas que atuam neste 

tipo de “mercado” é de atuar como curadoras e embaixadoras, criando plataformas que 

facilitem as trocas e as contribuições autogeridas. Camila Carvalho reconhece a necessidade 

de aprimorar a usabilidade de seu site, especialmente porque ela pretende, como ela mesma 

disse, 

“abarcar não só aquela galera que já é muito ativista e tem um propósito muito 

grande em participar, essa pessoa vai querer porque acredita muito no negócio, mas 

existem pessoas que não tem tanto esse propósito e que tem muito medo, por isso 

penso em criar ferramentas pra elas”. 

 Embora não deixem de emprestar objetos pela falta de ferramentas que ofereçam um 

sistema de reputação bem projetado, permitindo que os cadastrados obtenham conhecimento e 
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desenvolvam empatia pela pessoa com quem estão prestes a interagir - como saber quem os 

usuários conhecem, em que área trabalham, opinião de outros cadastrados sobre aquele 

membro da comunidade -, fatores que certamente levariam os envolvidos a tomar decisões 

melhores, os pesquisados reconhecem que tais estratégias poderiam incentivá-los a realizar 

empréstimos.  

“Acho que tem ferramentas que podem ajudar essa confiança, porque, querendo ou 

não, como estamos neste padrão de desconfiança eterna, é difícil quebrá-lo, só com 

o tempo mesmo. É um processo de aos poucos conseguir ir mudando esse cenário. 

Durante essa transição, é normal haver muita desconfiança e pessoas que também 

confiem. Temos os dois (C.Z., 30 anos, consultora).” 

“Com certeza ver a reputação ajudaria. Teve um empréstimo que ainda não rolou 

(sic), está em conversa, um menino pediu o meu violão emprestado e eu estou 

receosa, pois só sei o primeiro nome dele, não vi foto, não vi rosto, nada. Estou 

topando por topar, porque é legal, mas acho bacana saber quem essa pessoa é (C.H., 

28 anos, administradora).” 

 A observação de C.H. confirma a pesquisa realizada pelo americano Paul Zak, que se 

deu no campo da neurobiologia e sua relação com a economia. Em seus estudos, Zak (2012) 

descobriu que a empatia afeta diretamente a construção da confiança. De acordo com as 

observações do neuroeconomista, o hormônio oxitocina tem a função de ajudar a estabelecer  

a confiança entre os indivíduos e a empatia é uma das formas de produzir esse hormônio.  

Assim, de acordo com Costa e Fernandes (2015) “ao ler o perfil de outros usuários do 

CouchSurfing ou do Airbnb e perceber que o outro gosta dos mesmos filmes, leu livros 

semelhantes e possui os mesmos gostos é possível se ver no outro, sentir empatia e confiar 

(pg. 10). No entanto, conforme já mencionado anteriormente, o “Tem Açúcar?” não possui 

tais recursos e, ainda assim, as relações de empatia e confiança acontecem. Como vimos, é 

comum a troca de mensagens via Whatsapp entre os envolvidos na transação e é possível que 

tais conversas permitam saber mais sobre o outro. Ou que o simples fato de saber que o 

interlocutor vive no mesmo bairro, já seja suficiente para estabelecer o “algo em comum” 

necessário para que se desenvolva o sentimento de empatia. Infelizmente, tais percepções 

foram observadas depois que as entrevistas já haviam sido realizadas e não pudemos apurar 

essas hipóteses, no entanto, posteriormente, quando o site estiver com uma versão mais 

avançada no ar, pretende-se dar andamento à pesquisa em busca de confirmá-las. 

Um discurso recorrente na fala dos jovens entrevistados versa sobre a questão da 

“abundância”, em consonância com a ideia de “reconceituação” desenvolvida por Latouche 

que foi apresentada no primeiro capítulo.  Os pesquisados acreditam que foram educados 
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numa cultura de escassez e que por isso foram ensinados a competir, a não cooperar e a 

desconfiar. No entanto estão frustrados com a “impessoalidade” (Simmel, 2005) que tais 

crenças causaram e por isso buscam agir de maneira diferente da forma como foram 

ensinados.  

“Quanto mais próximo a gente está do modelo tradicional que é sucesso, mais 

isolado estamos. O  consumo e a ascensão social trazem essa atomização, 

individualização. Ser bem sucedido é ser independente, não pedir favor a ninguém. 

O sucesso é se isolar. Quem está chegando nesse nível de sucesso e isolamento está 

querendo retomar a conexão com outras pessoas e tá (sic) achando legal colaborar. 

Mas quem ainda tem a necessidade porque ainda não tem sucesso financeiro, segue 

fazendo como nossos avós faziam (C.H., 28 anos, administradora).” 

“A gente precisa realmente se despir dos nossos preconceitos, do que a gente 

aprendeu. A gente aprendeu a desconfiar, isso é ensinado na escola no momento que 

a gente tem uma prova e o professor fica olhando dizendo que a gente não pode 

colar, a gente é ensinado que não somos confiáveis desde o início. Então é 

desconstruir um modelo muito arraigado. É você confiar e, ao mesmo tempo, gerar 

um espaço onde a gente possa falar sobre relações de ganha-ganha, sobre como é 

possível fazer e estabelecer essas relações no nosso cotidiano, pra eu ganhar você 

não precisa perder, e as pessoas, em geral, acreditam que é assim que funciona 

(M.B., 35 anos, publicitária).” 

“É uma questão de confiar no outro e nesses novos padrões de economia que hoje 

em dia nos permitem voltar a confiar no outro e não achar que é um inimigo. Acho 

que uma das características do sistema atual financeiro, que é o capitalismo, criou 

essa desconfiança eterna entre as pessoas. E eu sou uma pessoa que tenho tentado 

mudar um pouco esse padrão de pensamento para focar na abundância, porque tem 

para todo mundo, eu posso ganhar e você também pode ganhar (C.Z, 30 anos, 

consultora).” 

 Avaliando as informações explicitadas acima, entende-se que a construção da 

confiança nos relacionamentos estabelecidos através do site “Tem Açúcar?” acontecem de 

forma espontânea, ou seja: não existem estratégias e mecanismos pré-elaborados pelo site ou 

pelos próprios usuários para garantir que a pessoa para quem os objetos estão sendo 

emprestados são “confiáveis”. Os usuários, aparentemente, confiam uns nos outros pois, antes 

mesmo de acreditar nos sujeitos, acreditam no “movimento”, na cultura da colaboração e 

desejam que ela se dissemine.  

Na fase de recrutamento foi possível notar que muitas pessoas são cadastradas no site, 

mas nunca realizaram nenhuma transação através da plataforma. Notou-se também que os 

entrevistados têm o perfil “early adopters”, ou seja, entusiastas que aderem primeiramente a 

uma nova tendência ou um novo comportamento, o que pode ser uma pista para compreender 

o fato de eles estarem mais dispostos a confiar e participar. 
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Outra percepção importante é que existe entre os jovens entrevistados um discurso 

recorrente sobre o retorno ao estilo de vida comunitário, assunto que será discutido no último 

capítulo.  

CAPÍTULO 4 – OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE COMPARTILHAMENTOS 

NO SITE “TEM AÇÚCAR?” 

 

 Como é comum acontecer num processo de investigação acadêmica, ao longo da 

pesquisa, algumas questões que pareciam centrais para o tema pesquisado se mostraram 

periféricas, enquanto outras se mostraram irrelevantes. Outras ainda, foram percebidas ao 

longo do processo de entrevistas e análise do material coletado e acabaram recebendo atenção 

especial. O último capítulo deste trabalho se dedica a tratar dessas questões. 

 Nas conversas com os entrevistados foi possível notar um forte desejo de resgate do 

senso de comunidade nas grandes cidades, tema que vamos tratar no primeiro item deste 

capítulo. Em seguida, vamos retomar as ideias de Jeremy Rifkin (2001) sobre o acesso em 

detrimento da posse, relacionando os argumentos do autor com as declarações dos 

pesquisados. Por último, tocaremos na questão da sustentabilidade e do chamado consumo 

consciente, tema esse que, embora tenha sido mencionado pelos usuários do site “Tem 

Açúcar?” que participaram desta pesquisa, aparentemente não é a motivação primordial que 

os leva a consumir de forma compartilhada.  

  

4.1 – Em busca da comunidade  

 

 Eu, que cresci num bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro tive a oportunidade de 

vivenciar experiências de compartilhamento entre vizinhos. Era comum uma vizinha tocar a 

campainha da minha casa para pedir uma xícara de açúcar ou alguns ovos para finalizar o 

bolo, assim como era corriqueiro receber um pedaço do bolo como forma de agradecimento 

pelo empréstimo, que muitas vezes acabava se transformando em doação. Lembro também 

que práticas que hoje são vistas como manifestações de “consumo consciente”, como passar o 

livro escolar para o filho mais novo do vizinho no final do ano letivo ou doar berços, 
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banheiras e outros objetos que estavam em desuso para familiares ou amigos próximos eram 

razoavelmente comuns.  

Minha família de classe média alta e bastante tradicional, seguia os padrões de 

consumo considerados “comuns” nos anos 80. Comprava-se muito, descartava-se também, o 

que me leva a acreditar que as atitudes de compartilhamento que eu assisti e vivenciei não 

tinham nenhuma relação com preservação dos recursos naturais, sustentabilidade ou qualquer 

coisa do gênero, esse discurso não permeava as rodas de conversa da minha família, nem a 

dos meus vizinhos, não que eu me lembre.   Mas trocar, doar, compartilhar eram práticas 

comuns entre vizinhos que habitavam a Vila da Penha dos anos 80, não havia discurso 

construído midiaticamente para justificar isso. Era fácil, era rotineiro, era “comunitário”.  

No início da adolescência fui viver com minha família num condomínio da Barra da 

Tijuca. Desde então, não havia mais vizinhos pedindo objetos ou alimentos emprestados ou 

convites para tomar café com bolo. Mesmo os convites de aniversário que nós recebíamos 

eram mais impessoais e eram feitos através de um cartão impresso num gráfica e não mais 

pessoalmente, de porta em porta, através de uma conversa informal. Minha mãe tinha agora 

que levar e buscar eu e minha irmã para a escola todos os dias e não havia o “revezamento” 

entre os vizinhos, algo que deixava minha mãe muito mais livre para estudar e trabalhar. Na 

Barra, minha mãe se transformou naquela “super mulher” que eu via nas novelas, que tinha 

que trabalhar, estudar, cuidar da casa e do corpo (algo que nunca deixou de fazer).  

As memórias narradas acima me fazem acreditar que, mesmo nas grandes cidades, é 

possível, em algumas áreas, viver uma experiência de comunidade ainda hoje. É possível que 

eu tenha me alongado no relato das memórias do meu passado, porém, por mais que eu tenha 

me esforçado para manter o distanciamento e o controle metodológico que deve ser 

apresentado numa pesquisa, ao longo do processo de pesquisa, ao ler alguns autores que 

tratam do tema comunidade e também ao ouvir, transcrever e analisar alguns relatos dos 

entrevistados, as lembranças insistiram em ressurgir e foram (re)construídas durante o 

processo de dissertação.  

Acredito que mesmo conhecendo as regras do método científico nas ciências sociais, 

existem experiências que um pesquisador não deve descartar. Buscando manter o 

compromisso de buscar os fatos com isenção científica, procurei utilizar o mínimo possível de 

minha experiência pessoal, sem, no entanto, desprezá-la por completo. 
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Foi interessante perceber que alguns dos pesquisados possuem lembranças 

semelhantes às minhas e observar o desejo deles por uma vida mais comunitária, menos 

“blasé” (Simmel, 2005). Exponho abaixo algumas das verbalizações que me levaram a tal 

percepção:  

“Acho que as pessoas estão loucas para integrarem mais com a vizinhança. O perfil 

dos nossos usuários, em sua maioria, vai dos 25 aos 35 anos. É uma geração que 

quando estava na infância, teve alguma experiência com essa sensação de 

comunidade. Talvez as cidades não fossem tão megalomaníacas como são hoje. 

Tinha uma coisa mais de segurança, mesmo que fosse só percebida e não uma 

segurança real. Eu cresci na Tijuca em um condomínio que era super colaborativo, 

todo mundo fazia tudo junto. Uma mãe cuidava do filho da outra, faziam festa de 

aniversário juntas, muita coisa que era feita em comunidade. Então, acho que tem 

isso de muita gente querer se integrar com as pessoas e sair daquela bolha de 

solidão, daquela ideia de “independência” que o capitalismo prega de que você tem 

que ser aquela pessoa que resolve tudo por si mesmo, não pode confiar em ninguém, 

depender de ninguém. Acho que as pessoas estão muito cansadas dessa narrativa que 

afasta as pessoas uma das outras. Você acha que precisa comprar coisas para não 

necessitar de ninguém, só que quando você chega nesse nível de não necessitar de 

ninguém, você não tem mais conexões. Porque acho que é na vulnerabilidade, no 

precisar do outro que se cria comunidade (Camila Carvalho, 27 anos, idealizadora e 

proprietária do site “Tem Açúcar?”).”  

“O mais incrível dessa experiência é pensar no coletivismo que isso gera e me fez 

acreditar que ainda há solidariedade entre as pessoas. Eu e o meu vizinho não nos 

conhecíamos e mesmo sendo no mesmo bairro, nós não moramos tão perto assim, o 

que torna essa experiência mais especial ainda.” - Barbara 

“Participar desse projeto me ajudou a resgatar algo que antes era feito de maneira 

simples na minha infância. Precisava de algo e batia na porta do vizinho, o mesmo 

acontecia com eles. Isso com o tempo, a violência, a pressa, foi se perdendo. É bom 

pode confiar nas pessoas e ser útil, resgata nossa fé no ser humano. Ajudei e fui 

ajudada. Adoro esse projeto.” -  Rosa  

“O que acontece com a economia compartilhada e com a economia colaborativa, é 

que, necessariamente, a gente precisa de aproximar, se conhecer, não tem jeito, isso 

faz parte de um processo de compartilhar espaço, coisas... a gente precisa cuidar 

junto (sic), então o ser humano se reaproxima de alguma forma. E acaba que resgata 

essa proximidade e a comunidade também (M.B, 35 anos, publicitária).” 

“Olha, eu só tive experiências ótimas, eu que cresci numa cidade menor e hoje moro 

em Copacabana, vivi coisas que me fizeram sentir de volta para a minha cidade. Por 

exemplo, eu conheci uma menina que me emprestou a bicicleta dela e depois 

precisou de umas fantasias de carnaval. Eu emprestei para ela, quando eu vi que era 

ela precisando eu fiz questão, eu falei isso para ela: “vem aqui em casa, eu quero que 

você pegue pelo menos uma coisa minha, eu quero retribuir! (risos)”. Ela foi lá em 

casa, a gente conversou, lanchou, ela levou um monte de fantasias minhas, não era 

época de carnaval, então eu não estava usando nada, ela pegou o quis e ainda levou 

umas coisas para as amigas. Nossa, a gente ficou até meio amigas, sabe? Foi muito 

gratificante emprestar para uma pessoa que tinha me emprestado, eu me senti 

mesmo numa outra realidade, como se a gente morasse numa cidade pequena, tudo 

por causa de um site. É maravilhoso saber que isso existe aqui, no meio dessa selva, 

dá um conforto (L.R, 32 anos, psicóloga).” 
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A última verbalização nos remete a uma ideia de Belk (2014) já exposta no capítulo 2. 

O autor acredita que o sentimento de gratidão é o que leva os envolvidos nas trocas a 

desejarem retribuir o empréstimo recebido. O autor atribui tal comportamento à percepção de 

que “compartilhar é um ato prazeroso (p.15)”, pois nos liga a outras pessoas e cria 

sentimentos de solidariedade e união e, como vimos, o autor acredita que, ao estabelecer esse 

tipo de relação o sujeito estaria colaborando para fortalecer a comunidade. 

Já foi mencionado, no capítulo dois, que Castells (2003) considera um equívoco 

relacionar o termo “comunidade virtual” com a noção nostálgica de comunidade, que se refere 

àquele grupo formado por indivíduos que possuem em comum valores, crenças e interesses, e 

compartilham do mesmo entendimento sobre a família, a propriedade e a solidariedade. No 

lugar disso, o sociólogo espanhol considera mais interessante tratar as comunidades virtuais 

de acordo com a abordagem sociológica, que se baseia no compartilhamento de valores e 

organização social.  

A jornalista e pesquisadora Raquel Paiva (2003), distingue comunidade em três noções 

básicas. A primeira se refere à psicologia, que descende diretamente do pensamento 

romântico e considera comunidade como sendo a qualidade de relação entre os indivíduos; a 

segunda diz respeito à espacialidade, ligada à preocupação ecológica, sendo simplesmente um 

grupo, um sistema de indivíduos organizado num lugar determinado. A terceira perspectiva 

tem enfoque sociológico e avalia comunidade como o menor grupo social e o primeiro nível 

de organização social.  

A autora observa que os dispositivos informacionais ampliam o sentido de 

comunidade, já que as duas primeiras noções apresentadas acima confluem para o grupo 

humano fundamental, que é a família e outros agrupamentos de base territorial e requisitos 

afetivos, tais como a vizinhança, por exemplo. Mas a tecnologia, nas palavras da autora, 

“transformam os pré-requisitos de contiguidade e distância em variáveis de importância cada 

vez menor, fazendo com que as relações humanas prescindam espaço, da mesma maneira que 

os sentimentos possam dirigir-se a uma pessoa distante (Ibid., p. 72)”. 

Diante disso, fica evidente o declínio da comunidade local. A identificação 

relacionada ao local cede lugar para as identificações pautadas por outras referências, tais 

como ideologias, visões de mundo etc. O desenvolvimento da mobilidade e das comunicações 

aumenta a possibilidade de construção de estruturas comunitárias cada vez mais amplas, 
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criando laços onde antes o espaço ocupava um fator intransponível. Com isso, os sujeitos 

tornam-se assim livres para solidarizar-se, cooperar, amar e compartilhar interesses e até 

mesmo objetos em comum com pessoas selecionadas por meio de critérios diversos daqueles 

relacionados à família e território.  

É possível usar as ideias de Paiva para pensar sobre o “resgate da comunidade” 

mencionado pelos usuários do “Tem Açúcar?”. Embora a questão espacial por si só não 

representasse uma barreira para que esses sujeitos se relacionassem, já que os empréstimos 

que acontecem através do site se dão entre pessoas que habitam o mesmo bairro, existia uma 

barreira invisível, criada pela forma de viver das sociedades (Tönnies, apud Paiva, p.70), onde 

o que prevalece é a vontade individual. No entanto, através do site, os pesquisados tiveram a 

oportunidade de encontrar pessoas com interesses em comum. Tais interesses, como foi 

possível perceber por meio das verbalizações transcritas ao longo deste trabalho, são diversos: 

conhecer pessoas, diminuir a ociosidade dos objetos, ajudar alguém, economizar dinheiro, 

ampliar a rede de contatos, resgatar o senso de comunidade etc. O que vale destacar aqui é 

que esses encontros permitiram a criação de vínculos, mesmo que momentâneos. Nesse 

sentido, é possível pensar que, através do consumo compartilhado, estão sendo criadas o que 

Paiva chama de “subcomunidades”, que são aquelas comunidades paralelas que se criam 

através de interesses em comum.  

A falta de tempo, o medo entre outros fatores levam ao isolamento das pessoas, ao 

atomismo e à enfermidade das relações sociais. No entanto, Recuero (2010), em consonância 

com o pensamento de Paiva, defende que o aumento do uso de ferramentas de comunicação 

mediada por computador representa um esforço no sentido oposto, em direção ao social. 

Através dessas ferramentas, as pessoas estariam buscando novas formas de conectar-se, 

estabelecendo relações e formando comunidades já que, os perigos da vida urbana e o agitado 

ritmo da vida contemporânea diminuem os espaços de interação social. Nesse sentido, os 

laços sociais estariam sendo amplificados através do desenvolvimento dos meios de 

comunicação e transporte. Ultrapassando as barreiras de pequenos vilarejos e grupos, os laços 

sociais, embora menos fortes, agora estariam mais fluidos e amplos.  

A pesquisadora encontra na teoria de Mark Smith o argumento de que as comunidades 

virtuais são comunidades simbólicas onde os membros “estão conectados primariamente pelas 

trocas simbólicas (no caso, eletrônicas), mais do que pela interação face a face (Smith, apud 

Recuero, 2010, p. 137)”. Smith atenta para o fato de que as comunidades virtuais, apesar de 
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simbólicas, não são desconectadas do espaço concreto e das interações face a face. No 

entanto, é no ciberespaço que as relações são prioritariamente construídas, através da 

interação mediada por computador. Assim como Paiva (2003), Recuero (2010) norteia que os 

interesses homogêneos das pessoas participantes das comunidades virtuais podem aumentar 

consideravelmente a sensação de empatia, compreensão e suporte, aumentando a 

possibilidade de formar grupos coesos com características de comunidades.  

No caso do consumo compartilhado, mais do que trocas simbólicas, que se dão apenas 

no ambiente virtual, as trocas que acontecem através do site “Tem Açúcar?” ultrapassam o 

ciberespaço gerando uma interação face a face que - talvez não seja exagero pensar - 

diminuem as barreiras que geram o isolamento humano, já que, como vimos, os sujeitos 

envolvidos nessas transações estão indo além do que o site propõe e estabelecendo novas 

amizades, criando redes de cooperação, criando relações que vão muito além de empréstimos 

e ampliando o seu capital social, que como veremos no próximo item, é de extrema 

importância numa cultura onde o acesso tem mais importância que a posse. 

 

4.2 – Menos posse, mais acesso 

 

 No primeiro capítulo deste trabalho buscou-se mostrar a forma como o consumo é 

visto pelos estudiosos da área, especialmente os antropólogos e sociólogos, que entendem 

essa prática como um fato social e cultural, sendo capaz de corporificar, através dos bens 

adquiridos e de seus usos, a própria cultura.  As observações de Malinowski e Mauss sobre as 

trocas simbólicas de bens descritas anteriormente demonstram isso.  

 Mary Douglas e Baron Isherwood (2009) defendem que os objetos não são necessários por 

eles mesmas, e sim pelas relações que sustentam. Jeremy Rifkin (2000), como vimos, defende que 

vivemos na “era do acesso”, momento no qual a utilização do bem, ter acesso as suas 

funcionalidades, é mais importante do que possuí-lo. Levando em consideração tais ideias, é 

possível pensar que continuamos buscando as relações que nos importam ao consumir 

mercadorias, mas sem que seja necessário comprá-los. A observação de Rachel Botsman e Roo 

Rogers reforça essa tendência: 
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Não queremos o CD, mas sim, a música que ele toca. Não queremos o disco, mas 

sim, sua capacidade de armazenamento. Não queremos a secretária eletrônica, mas 

sim, as mensagens que ela grava. Não queremos o DVD, mas sim, o filme que está 

gravado nele. Em outras palavras, não queremos as coisas em si, mas as 

necessidades ou as experiências que elas satisfazem (BOTSMAN E ROGERS, 2011, 

p.81).  

Douglas e Isherwood (2009) afirmam que os bens não são neutros, ao escolher adquirir ou 

não um produto, estamos escolhendo também fazer, ou não, parte de uma cultura. Assim, no 

momento da compra o consumidor estaria também demonstrando a sua “visão de mundo”, afinal, 

“os bens são usados para marcar, no sentido de categorias de classificação (Ibid., p. 123)”. Na 

esteira desse pensamento, é possível afirmar que ao optar por não comprar determinados produtos, 

mas acessá-los, os consumidores estariam também fazendo uma escolha que demonstra uma 

maneira de estar e enxergar o mundo. Mas que visão de mundo seria essa? E quais seriam os 

fatores que detonaram essas escolhas?  

Como vimos, alguns consumidores parecem estar se conscientizando de que o 

hiperconsumismo e a busca constante por bens materiais provocou o empobrecimento do 

relacionamento com a família, amigos e com o planeta. Essa percepção está criando o desejo de 

recriar comunidades mais sólidas (BOTSMAN e ROGERS, 2011) e talvez essas percepções sejam 

o caminho para encontrar a resposta dessas questões. As afirmações abaixo, colhidas ao longo da 

pesquisa qualitativa, reforçam essa observação: 

“Nunca, como humanidade, tivemos tanta riqueza. Mas todas as nossas conquistas 

vieram as custas da degradação de recursos que são a base da nossa existência. E, 

para piorar, nem estamos felizes. Nunca houve tanto estresse, depressão, ausência de 

sentido (C.H., 28 anos, administradora).”  

“Eu cresci vendo meu pai trabalhar para caramba para ter conforto. A gente sempre 

teve todo o conforto: casa, carros, casa de praia, casa na serra... sério, até lancha meu 

pai já teve. Eu acho que ele já poderia ter parado de trabalhar há muito tempo e ia 

continuar tendo uma vida confortável até morrer, talvez tivesse que abrir mão de 

algumas coisas, mas ele não desfruta mesmo, ele só trabalha. Meu pai toma uns 10 

comprimidos por dia, ele é estressado, tenso, não tem tempo para nada. Eu me dei 

conta disso depois que minha sobrinha nasceu, eu nunca tinha visto meu pai daquele 

jeito, todo derretido, aí eu me dei conta do pai que eu poderia ter tido e senti que não 

estou errado nas minhas escolhas. É por isso que eu não quero ter um monte de 

coisas, eu quero ter uma vida rica de alegrias, de relações, de experiências boas 

(G.M., 22 anos, designer).” 

Charles Leadbeter (2008 apud Botsman e Rogers, 2011), afirma que, enquanto no século 

XX do hiperconsumismo fomos definidos por aquilo que possuíamos, no século XXI, do consumo 
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colaborativo, seremos definidos pela reputação, pela comunidade e por aquilo que queremos 

acessar, pela maneira como compartilhamos e pelo que doamos.  Leadbeter justifica tal afirmação 

lembrando que nos anos 50 vivemos a explosão do hiperconsumismo, e atualmente estamos 

presenciando uma transformação, uma mudança de valores, na qual o consumidor está tomando 

consciência do impacto que o seu consumo causa, que os recursos naturais são finitos e buscando 

maneiras de dar um melhor uso para os objetos que compra. As conversas com os usuários do site 

“Tem Açúcar?” confirmaram as elucidações de Leadbeter: 

“Quando eu empresto, eu sinto que as minhas coisas estão em melhor uso. E tem um 

pouco de aliviar a culpa de ter algo que quase não uso e ver que outras pessoas estão 

podendo usar (L.R., 32 anos, psicóloga).” 

“O ‘Tem Açúcar?’ me trouxe um meio de cooperar, de alguma forma, com a 

diminuição desse impacto ambiental, talvez diminuindo a compra de objetos. Hoje 

em dia raramente eu compro alguma coisa. A não ser que seja uma coisa que eu vá 

precisar sempre e não dá para ficar pedindo ou então alguma coisa que você usa e 

acaba (C.Z., 30 anos, consultora).” 

“Eu nunca fui de comprar muito, mas hoje eu sinto mesmo que não preciso comprar, 

eu vejo que eu tenho uma rede enorme de pessoas e recursos e procuro investir 

nisso. [...] Assim, eu digo investir porque eu acho que quando eu deixo de comprar 

para pegar emprestado ou alugar de alguém, além de economizar dinheiro e reduzir 

impactos, eu tô (sic) tendo a oportunidade de conhecer gente, aumentar a rede, ter 

contato com novas culturas, com pessoas novas, é muito mais gratificante, faz muito 

mais sentido para mim (F.D., 33 anos, ilustrador).” 

A verbalização acima, de F.D., nos fizeram retomar as ideias de Featherstone (1990), que 

defende que a cultura de consumo é formada por economias de prestígio que, por sua vez, são 

compostas por bens considerados escassos e exigem altos investimentos monetários e também 

de tempo e conhecimento para serem adquiridos e, por isso mesmo, seriam usados para exibir 

o status de seu portador.  

O jornalista da BBC Paul Mason publicou um artigo33 no jornal inglês The Guardian 

onde escreve sobre o que ele chama de “pós-capitalismo”, tema do seu último livro. Para 

Mason, três mudanças essenciais trazidas pela tecnologia são as responsáveis por impulsionar 

este cenário, e a ideia de economia do compartilhamento costura todas elas. 

A primeira mudança mencionada por ele está na diminuição da necessidade de 

profissionais e nas novas definições de emprego e tempo livre, responsáveis por flexibilizar a 

relação entre trabalho e dinheiro. A segunda seria a abundância de informação, que dificulta a 

habilidade do mercado de precificar “corretamente”, já que mercados são baseados em 

escassez e essa, muitas vezes, é falsamente produzida. E a última está relacionada com o 

                                                           

33 Fonte: http://www.theguardian.com/books/2015/jul/17/postcapitalism-end-of-capitalism-begun 

https://twitter.com/paulmasonnews?lang=pt
http://www.theguardian.com/books/2015/jul/17/postcapitalism-end-of-capitalism-begun
http://pontoeletronico.me/2015/novas-economias/
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crescimento espontâneo de produções colaborativas — bens, serviços e organizações que não 

mais respondem aos padrões ditados pelos mercados e por hierarquias corporativas. Ou seja, 

nas palavras do jornalista: “Praticamente despercebidas, nos nichos e reentrâncias do sistema 

do mercado, áreas inteiras da vida econômica estão começando a se mover em um ritmo 

diferente34”. 

A partir das ideias do jornalista, é possível concluir que num mundo com menos 

dinheiro, porém com mais tempo e mais acesso ao conhecimento, os valores acabam sendo 

transformados. O consumo, conhecido como um lugar onde se busca status e emulação, tende 

a dar lugar a um novo tipo de status, que pode ser chamado de ideológico.  Com isso, surge 

um novo tipo de consumidor que não exerce o seu poder no simples ato de comprar, mas nas 

escolhas do que ele compra e, principalmente, no que ele não compra, mas acessa.  

As ideias apresentadas acima guardam uma relação próxima com a noção de capital 

social, já apresentada no capítulo 2. Como já foi mencionado, Bourdieu (1986) entende que o 

capital social é um recurso instrumental fundamental para a conquista de interesses pessoais. 

Coleman (1998), por sua vez, defende que o capital social existe nas relações entre as pessoas 

e por meio de trocas que facilitam a ação de indivíduos ou grupos. O que nos leva a acreditar 

que, para o autor, o capital social tem caráter funcional e o valor dele está relacionado com os 

aspectos da estrutura social que atuam, como recursos que os atores podem utilizar para 

alcançar seus próprios interesses. Dito isso e levando em consideração que na internet “você é 

o que você pode acessar” (BELK, 2014), podemos pensar que quanto maior o capital social 

do indivíduo, maiores as chances ele terá de acessar recursos. Logo, o status está também na 

rede, no capital social, que influenciará diretamante naquilo que será possível acessar, ou não.  

 A verbalização de F.D. transcrita na anteriormente, na qual o jovem afirma que, ao 

participar da economia de compartilhamento, tem a oportunidade de ampliar a rede, 

conhecendo novas pessoas e culturas diferentes, ressoa as observações de Granovetter (1974), 

que ressalta a importância dos laços fracos. Eles seriam responsáveis por conectar os 

indivíduos com vários outros grupos, formando uma espécie de ponte entre os chamados 

clusters e assumindo a configuração de rede social, o que aumenta também a possibilidade de 

se relacionar de diferentes maneiras, seja simplesmente pegando um objeto emprestado, 

                                                           

34 Livre tradução a partir do seguinte original: “Almost unnoticed, in the niches and hollows of the market 
system, whole swaths of economic life are beginning to move to a different rhythm”. 
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encontrando uma carona para fazer uma viagem ou tendo acesso a um serviço que será pago 

em forma de banco de horas. Como destacou Rifkin (2000): “Ter acesso a múltiplos circuitos 

– isto é, ser conectado – na nova economia de rede é tão importante quanto ser autônomo ser 

autônomo e ter propriedades foi na economia de mercado anterior (p. 170)”. 

  

4.3 – Sustentabilidade e consumo consciente 

 

Os padrões de consumo impostos pela modernidade e pelo sistema capitalista 

priorizam o descarte e o lucro como formas indicativas de desenvolvimento. Nessa ótica, o 

meio ambiente não possui qualquer importância ou prioridade dentro do contexto 

socioeconômico estabelecido.  

O crescimento econômico excessivo é proporcional à quantidade de lixo produzido e 

descartado e tal crescimento se choca com os limites da finitude da biosfera. De acordo com 

dados publicados no Relatório Planeta Vivo35 do ano de 2014, há mais de 40 anos a demanda 

da humanidade sobre a natureza ultrapassa a capacidade de reposição do planeta. Seria 

necessário a capacidade regenerativa de 1,5 terras para fornecer os serviços ecológicos que 

usamos atualmente.  

Um exemplo claro de que já estamos vivendo a crédito é a relação entre o espaço 

disponível no planeta e a quantidade de pessoas que nele habitam. O planeta terra possui uma 

área de 51 bilhões de hectares, sendo o espaço bioprodutivo algo em torno de 12 bilhões de 

hectares (Latouche, 2009). Dividido pela população atual (7,3 bilhões36 de pessoas) temos 

algo em torno de 1,6 hectares por pessoa. Conforme informações divilgadas pela Global 

Footprint Network, organização que mede a demanda da humanidade por recursos naturais e 

serviços ecológicos, o espaço bioprodutivo consumido por uma pessoa atualmente é de 2,2 

hectares, em média - não devemos nos esquecer, no entanto, de que essa média possui 

disparidades enormes se levarmos em consideração o nível de consumo de cada país.  

                                                           

35 Documento produzido pela ONG WWF há cada 2 anos que apresenta o cenário detalhado e atualizado da 
situação do meio ambiente em nosso planeta. Fonte: 
http://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/sumario_executivo_planeta_vivo_2014.pdf 

36 Informação obtida em 11/06/2015 no site http://countrymeters.info/pt/World  

http://countrymeters.info/pt/World
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 Tais informações, associadas à da observação do site “Tem Açúcar?” que, logo na 

abertura, estimula os visitantes a fazer parte da comunidade com os seguintes argumentos: 

“Economize, seja sustentável e compartilhe coisas com os seus vizinhos”. Nos levaram a 

acreditar que as questões relacionadas ao consumo consciente e à preservação do ambiente 

seriam as principais motivações que levariam os jovens a optar por usar o “Tem Açúcar?” no 

lugar de comprar determinados produtos.  

 No entanto, ao longo da pesquisa qualitativa essa crença foi sendo desmistificada e as 

entrevistas me mostraram que, embora questões relacionadas com a preservação do planeta 

sejam importantes para os pesquisados, a questão dos vínculos e a percepção de que os bens 

materiais não trazem prazer, pelo contrário podem até, num certo sentido, “atrapalhar”, 

aparentemente, são as maiores motivações que levam esses jovens a fazerem parte da 

comunidade “Tem Açúcar?”.  

 Fátima Portilho (2010) alerta que a atividade consumo, assim como o próprio 

consumidor, “podem oferecer importantes possibilidades de constituição de sujeitos sociais 

ativos e de retorno do cidadão (p.105)”. Assim sendo, o consumo, normalmente colocado num 

lugar de alienação, pode ser analisado com uma atividade que envolve escolhas que passam 

pelos campos políticos e morais.  

  A globalização de modos de consumo universais trouxe consigo uma reação por parte 

de alguns consumidores, que voltaram a valorizar os regionalismos. Com isso, se deu a volta 

de hábitos de compra ligados a valores locais e tradicionais. Rituais como frequentar a 

sorveteria do bairro ou adquirir alimentos em feiras locais tornou-se uma forma de fortalecer 

o contato face a face que estava se perdendo, graças à grande quantidade de ofertas vindas de 

diferentes partes do mundo.  

 Canclini (2007) acredita que, num mundo globalizado, onde até mesmo a atividade 

política foi submetida às lógicas do mercado, o exercício da cidadania não pode estar 

desvinculado do consumo, prática que, conforme ideias expostas anteriormente, ajuda os 

indivíduos a se sentirem parte, ou não, de determinadas redes sociais. Assim, ao optar por 

comprar um produto local em detrimento de um importado, ou deixando de tomar um café 

produzido por uma grande empresa para comprar aquele que é feito por um produtor da 

cidade vizinha e que entrega pessoalmente na sua casa, o consumidor estaria agindo de forma 

política e exercendo a sua cidadania.   
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 Tais comportamentos foram observados por alguns dos entrevistados:  

“Mesmo as coisas que eu preciso comprar, porque não tem mesmo como consumir 

de forma colaborativa, como, por exemplo, comida, eu não compro assim, 

aleatoriamente. Hoje em dia vai ser muito difícil você me ver entrando no mercado. 

Eu procuro comprar de quem eu conheço e sei como está sendo produzido ao invés 

de comprar dessas grandes marcas, porque eu sei que esses produtos são feitos à 

base de muita exploração, que já rodaram o mundo todo e, quando chegam na minha 

casa, já perderam metade dos nutrientes - e do caráter também (risos). Chocolate, 

por exemplo, eu sei que exploram crianças para produzir chocolate, então eu não 

compro no mercado, é a minha forma de protestar contra um sistema que eu não 

concordo e que eu não quero sustentar (F.D., 33, ilustrador)”. 

“Eu imagino um espaço onde a política atue em instâncias muito mais locais, feito 

de uma forma muito mais direta, olhando para a democracia livre, direta. Todos 

estes movimentos são concomitantes, ninguém olha só para a economia. E quando 

falamos da colaboração estamos falando de organizações distribuídas onde as 

pessoas se conectem diretamente, onde a informação flua de forma mais horizontal e 

quando as pessoas percebem que podem se conectar umas com as outras para fazer 

algo - trocar alguma coisa, um negócio ou fazer uma horta local - sem precisar de 

um intermediário institucional que não funcionava direito - um banco, um taxista - a 

gente para de usar. Não precisa de revolução para acabar com aquilo, e de fato vai 

ter resistência, que é o que a gente tá percebendo, pois toda instituição quer se 

manter como sempre foi, mas vai deixar de ser como é. Eu vejo isso como um 

caminho sem volta (C.H., 28 anos, administradora)”. 

 Questões relacionadas à preservação do meio ambiente também foram mencionadas 

pelos usuários, foi possível perceber uma mudança no padrão de consumo deles, que deixou 

de ser “alienado”, por impulso, e passou a ser feito de forma mais consciente, no sentido que 

existe uma reflexão na hora da compra, como é possível notar nas verbalizações expostas 

abaixo: 

“Com relação a comprar, eu era muito de consumir produtos, só que eu acho que 

com o tempo fui percebendo que não dá. Gera um impacto ambiental bizarro (C.L., 

32 anos, psicóloga)”. 

“A sustentabilidade é o que pesa mais, não sou acumuladora de forma alguma. Tudo 

o que eu compro eu penso muito, muito, muito, a necessidade, onde eu vou guardar 

na minha casa, se é relevante, e a questão da matéria-prima, eu me importo muito 

com isso também e com os resíduos. Eu penso na cadeia inteira daquele produto 

para saber se vale a pena aquele consumo (G.M., 33 anos, jornalista)”. 

“Inclusive acho que impacta em outros setores da vida, por exemplo, roupa é uma 

coisa que não se pede muito emprestado, a não ser para uma super amiga, então 

penso como posso adaptar o compartilhamento para outros setores da minha vida e 

consumir menos. Não é só uma coisa direta, mas também indireta no sentido de 

fazer com que a gente reflita sobre o nosso papel e de como a gente está 

consumindo. Eu não comprei roupa nenhuma esse ano, comprei uma blusa, o resto 

eu comecei a pensar em como usar. Acho que diminuí um pouco esse meu padrão de 

consumo. Não parei, mas diminuí (C.T., 28 anos, coordenadora de comunicação)”.  

“O que me faz não compar é essa ideia de tentar diminuir o consumo, olhar para o 

que eu preciso e ver se é só uma vez que vou precisar... Tenho tentado evitar ter 

muita coisa. Acho que a gente sempre foi muito vítima da mídia, sabe? Sempre 

cheia de padrões, especialmente para nós, mulheres. Mas hoje a gente tem 
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informação, a gente sabe que aquela modelo da revista tá toda “photoshopada” (sic) 

e, além disso, a gente tem acesso a diversos tipos de beleza através da internet. Eu 

vejo isso nas minhas amigas também, acho que isso deixa a gente mais segura e 

acaba que a gente não precisa ficar toda hora comprando (C.Z., 30 anos, 

consultora)”. 

 A economia parte do princípio de que a oferta de produtos é adaptada às demandas do 

mercado, se essa premissa é verdadeira, talvez uma solução possível para os problemas 

ambientais pelos quais estamos passando seja ir além das questões relacionadas a produção e 

investir naquelas relacionadas aos valores dos consumidores. Portilho (2010) defende que os 

consumidores devem se tornar também cidadãos que, dentro de espaços coletivos de atuação, 

enfrentem e busquem de forma alternativa a solução dos seus problemas, tomando 

responsabilidade e compartilhando as ações de transformação com o Estado, produtores, 

organizações sociais e instituições democráticas.  

 A autora ressalta que o consumo sustentável deve envolver grupos sociais que não 

seguem os mesmos parâmetros econômicos e que busquem uma reflexão sobre os valores 

presentes na relação sociedade-natureza. Dessa forma, almejar o consumo sustentável a partir 

da estruturação de organizações éticas e estruturalmente diferentes exige o compartilhamento 

de novos valores, diferentes do individualismo (PORTILHO, 2010).  

 Avaliando as verbalizações apresentadas nesta seção e levando em consideração as 

ideias de Portilho (2010), é possível concluir que os entrevistados estão conscientes de sua 

responsabilidade dentro deste processo. Ao revelar que estão consumindo menos, que se 

preocupam em avaliar a matéria-prima dos produtos que consomem e com o descarte deles, 

esses jovens consumidores mostram que estão em busca de soluções alternativas para os 

problemas relacionados ao meio ambiente e procurando soluções mais sustentáveis no seu dia 

a dia. Ademais, no que diz respeito aos parâmetros econômicos mencionados pela 

pesquisadora brasileira, ao longo deste trabalho foi possível notar que os jovens usuários do 

“Tem Açúcar?” estudados ao longo desta pesquisa já estão vivendo dentro de uma lógica 

econômica diferente daquela considerada hegemônica. 

 Assim, se é necessário uma postura menos individualista para que se chegue ao 

consumo sustentabilidade, é possível que o consumo compartilhado seja uma alternativa 

viável na direção de uma solução alternativa para os problemas do consumo exacerbado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao chegar nesse ponto da pesquisa, volto a lembrar do momento da minha vida em 

que decidi tomar a difícil decisão de abrir mão de pesquisar o consumo de moda das jovens 

“néns” da favela do Cantagalo para estudar algo que eu havia acabado de descobrir: o 

consumo compartilhado. Levando em consideração a minha trajetória profissional, estudar 

consumo de moda parecia o caminho mais fácil e simples, tendo em vista que há 10 anos eu 

trabalho como pesquisadora de comportamento do consumidor no mercado de moda e que eu 

já havia iniciado a pesquisa sobre as auto-intituladas “néns” na pós-graduação em “Pesquisa 

de Comportamento de Consumo” no Senai Cetiqt, que concluí no final de 2012, ano anterior 

ao ano que ingressei no PPGMC.  

No entanto, depois de quase um ano viajando por 19 países, algo em mim havia se 

transformado e a pesquisa na área de moda já não me comovia mais como havia comovido 

um dia. E acredito que a pesquisa, embora exija distanciamento por parte do pesquisador, 

exige também certa dose de interesse e envolvimento pelo tema investigado. Afinal, senão for 

dessa forma, como vamos elaborar questões que nos levem a compreender o fenômeno?  

O meu interesse, como eu já informei, surgiu quando morei na Suécia e observei como 

a colaboração e o compartilhamento funcionam de forma aparentemente corriqueira naquele 

país. Creches colaborativas, onde mães se revezam para cuidar dos filhos das famílias da 

vizinhança; grupos que se organizam de forma colaborativa para comprar alimentos orgânicos 

vindos direto do produtor; bicicletas, refeições e caronas compartilhadas... Enfim, na Suécia, 

uma sociedade extremamente organizada e com poucas diferenças de classes sociais, esse tipo 

de consumo parecia funcionar muito bem e fazer parte da rotina dos suecos há bastante 

tempo. Mas como tais iniciativas poderiam funcionar no Brasil, um país tão diferente da 

Suécia em diversos aspectos e onde, como eu havia observado na pesquisa sobre as jovens 

consumidoras das classes C e D, existiam, naquele momento, classes sociais que estavam 

começando a ter acesso a um consumo de bens considerados “supérfluos”? 

Na mesma época em que essas questões começaram a permear os meus pensamentos, 

começaram também a surgir notícias sobre o site “Tem Açúcar?”, que estava prestes a ser 

lançado. A quantidade de notícias sobre a plataforma, assim como o grande número de 

inscritos antes mesmo que o site começasse a funcionar, me mostraram que havia ali um 
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universo rico para ser explorado. Inicialmente, o que instigou a minha curiosidade foi o fato 

de as pessoas estarem dispostas a compartilhar seus objetos numa sociedade construída 

midiaticamente como violenta e insegura e onde o senso comum aponta que a cultura da 

“malandragem” e do “se dar bem” está extremamente arraigada no comportamento dos 

brasileiros, especialmente os cariocas.  

Foi então que voltei para o Brasil com a decisão desafiadora de mudar o meu projeto 

de pesquisa. Inicialmente, pensei em estudar os sites “Airbnb” e “Couchsurfing”, mas acabei 

decidindo ter como objeto de pesquisa o “Tem Açúcar?”, pois, além de se tratar de uma 

plataforma extremamente nova no Brasil, as transações que acontecem no site não envolvem 

qualquer tipo de troca monetária, o que parecia tornar a questão da confiança ainda mais 

relevante.  

Quando percebi que os empréstimos mediados pelo site “Tem Açúcar?” tinham a 

confiança como aspecto crucial, já que o site não oferece qualquer tipo de seguro para o caso 

de algum imprevisto acontecer com o produto emprestado, e as ferramentas que visam a 

construção de confiança fornecidas pelo site são muito pouco utilizadas pelos usuários, 

entendi que poderia haver em tais experiências alguma aproximação com o sistema de dádiva, 

tal como entendido pelo antropólogo Marcel Mauss (2013). No entanto, ao me deparar com o 

trabalho de Russel Belk (2010; 2014), que estuda os compartilhamentos que ocorrem através 

da internet, percebi que o verbo “compartilhar”, da forma conceitual proposta por Belk 

(2010), seria mesmo o mais adequado para me referir conceitualmente às transações 

analisadas ao longo deste trabalho. Isso porque, conforme a análise apresentada no item 2.3, 

para o autor, a dádiva vem sempre acompanhada de uma série de cerimônias e rituais, tais 

como agradecimentos verbais e/ou escritos, embalagens de presente, convites formais etc, 

enquanto o compartilhamento acontece no quotidiano.  Para Russel Belk (2014) o 

compartilhamento se dá na rotina, na convivência e, por isso mesmo, trata-se de um ato 

comunal que nos liga a outras pessoas. Já na dádiva, como nos mostrou Mauss (2013), tudo é 

etiqueta e existe sempre uma relação de dívida, que pode ser positiva ou negativa, enquanto 

no compartilhamento, segundo Belk (2014), isso não ocorre.  

A ideia proposta por Russel Belk (2014) de que o compartilhamento é um “ato 

comunal” que promove uma “ligação” entre as pessoas envolvidas nos leva a alguns pontos 

centrais deste trabalho, que são as questões dos vínculos e da confiança. Retomando as 

propostas apresentadas no início da pesquisa, temos que o objetivo principal era compreender 
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como se constroem as relações de confiança entre desconhecidos nas experiências de 

consumo compartilhado. No entanto, ao longo das entrevistas e da análise do material 

coletado, percebi que seria impossível falar sobre confiança sem falar sobre a questão dos 

vínculos sociais da forma como o conceito é compreendido por Muniz Sodré (2001, 2007, 

2013), tendo em vista que a confiança é uma premissa básica para que os vínculos sejam 

estabelecidos.  

Com isso em mente, cheguei ao primeiro objetivo específico da pesquisa, que era 

investigar se as práticas de consumo compartilhado promovem uma nova forma de vinculação 

social. Já foi apontado que Giddens (1991) entende que, em condições de modernidade, a vida 

pessoal é privada de referências sólidas, o que acaba resultando num indivíduo voltado para 

dentro, buscando a estabilidade no seu eu interior e não mais em figuras personalizadas, como 

acontecia nos sistemas tradicionais.  Dessa forma, as instituições, empresas e marcas, em seus 

pontos de acesso, se esforçam em oferecer estratégias que transmitam aos consumidores cada 

vez mais confiança, buscando proporcionar um elo entre a confiança pessoal e o sistema.  

A versão atual do site “Tem Açúcar?”, no entanto, não oferece tais estratégias que 

visam facilitar a construção da confiança. O que se observou ao longo da pesquisa é que os 

usuários entrevistados desejam que as práticas de consumo compartilhado e colaborativo se 

disseminem e se tornem mais do que uma alternativa ao consumo convencional, mas que 

venham a ser práticas naturalizadas.  Tal observação não tem a intenção de apontar que as 

pessoas que fazem parte da comunidade “Tem Açúcar?” são bondosas. Até mesmo porque, ao 

longo das entrevistas, foi possível observar que existe um “limite” entre o que se empresta e o 

que não se empresta na plataforma. Objetos de alto valor financeiro ou de grande valor 

emocional foram apontados pelos pesquisados como itens que provavelmente eles não 

emprestariam para um completo desconhecido. No entanto, foi interessante notar que, na 

grande maioria das vezes, indo contra um dos pressupostos iniciais, os usuários do site não 

buscam informações sobre as pessoas para quem vão emprestar seus objetos em redes sociais 

em busca de descobrir mais informações sobre elas e, dessa maneira, aumentar o nível de 

confiança.  

 O que este trabalho de pesquisa nos permitiu observar foi uma espécie de “brecha” 

num sistema que tende a ser prioritariamente objetivo. Os compartilhamentos que ocorrem 

através da plataforma investigada têm a confiança como moeda de troca, rompendo todas as 

regras e lógicas do sistema capitalista, criando assim uma nova prática de consumo.  
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Conforme foi tratado no primeiro capítulo, os bens não são necessários por eles 

mesmos, mas pelas relações sociais que sustentam. As hospedagens, caronas, empréstimos, 

trocas de experiências, tudo isso aparece no consumo compartilhado pela perspectiva da 

criação de vínculos em lugar da mera vivência funcional e utilitária. Diante disso, a grande 

surpresa que essa pesquisa me proporcionou foi a percepção de que através do 

compartilhamento, mais do que objetos, se buscam relações sociais baseadas na aproximação 

com o outro.  

Este trabalho propôs algumas pistas para reflexão sobre um fenômeno relativamente 

recente, rico e diverso. Essa forma de consumo dita compartilhada parece mobilizar 

singulares formas de vinculação social e colocar a confiança em um lugar de destaque, 

apresentando-se assim como um expressivo fenômeno no campo dos estudos de comunicação 

e consumo.  

Ao finalizar este trabalho, a sensação que fica é que ele ainda está no início. Douglas e 

Isherwood (2009) tinham razão quando afirmaram que “os bens definitivamente não são 

meras mensagens; eles constituem o próprio sistema. Tire-os da interação humana e você 

desmantela tudo (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2009, p. 120)”. Entre as muitas questões que 

ainda merecem ser investigadas dentro do universo consumo compartilhado, uma delas é 

justamente que tipo de novo sistema ela poderá constituir e se realmente será capaz de 

institucionalizar uma nova forma de acessar bens materiais. Interessa-me também analisar, 

numa pesquisa futura, que tipos de mudanças nas sociedades capitalistas tais formas de 

consumir poderão causar. É possível que nos tornemos menos individualistas? Viveremos 

num mundo onde as trocas, empréstimos e aluguéis vão suplantar a posse de bens materiais, 

conforme afirma Rifkin (2001; 2012; 2014)? De que forma o mercado vai se adaptar a tais 

mudanças?  

Essas são algumas das perguntas que eu gostaria de tentar responder em trabalhos 

futuros, assim como gostaria de compreender as mudanças e relações estabelecidas através do 

consumo compartilhado em campos específicos, tais como o da moda que, como já 

mencionei, é área em que atuo profissionalmente, e o campo da alimentação, que possui uma 

série de novas iniciativas surgindo dentro deste universo. 

Sendo a vinculação um lugar onde, como nos ensinou Sodré (2007), é preciso que 

cada um se perca de si mesmo em função da abertura para o outro, ao chegar ao fim desta 
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investigação, entende-se que o consumo compartilhado pode ser entendido como um espaço 

onde, mais do que meros objetos, são compartilhados também valores, percepções de mundo, 

desejos e, com isso, são mobilizadas novas maneiras de sentir, que abrem espaço para a 

construção do vínculo.  
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ANEXO A - ROTEIRO DE PERGUNTAS CAMILA CARVALHO 

1- Há quanto tempo o “Tem Açúcar?” existe?   

2- O que te levou a criar o site? 

 3- O “Tem Açúcar?” gera alguma renda para você?  

4- De que forma você acha que pode rentabilizar com o site?  

5- Você tem funcionários?  

6- Você usa o “Tem Açúcar?” O que já pediu emprestado nele?  

7- Você costuma buscar informações sobre o usuário antes de realizar o empréstimo? 

8- No momento, não é possível ter muitas informações sobre a reputação do usuário no site, 

você incluir essa função? Porque considera isso importante? Os usuários te pedem isso? 

9- O que te faz acreditar que uma pessoa que você não conhece vai cuidar bem e devolver o 

objeto emprestado? 

10- Você usa outras plataformas de consumo colaborativo? Quais? 

11- Você costuma priorizar o consumo compartilhado? Porque?  

12- Você acredita que o compartilhamento pode afetar as relações sociais e a forma como 

vivemos nas cidades?  

12- Para você, existe diferença entre consumo compartilhado e colaborativo? Se sim, qual é?  

13- Já aconteceu de você fazer amizade com alguém por causa do “Tem Açúcar?”? E histórias 

de usuários que tenham feito amizades através do site, você conhece alguma?  

14- Você acha que o Tem Açúcar é um site que promove “experiências”? 

15- Qual o papel da confiança no consumo compartilhado na sua opinião?  

16 - Me conte uma experiência que tenha te marcado ao usar o “Tem Açúcar?”. E de outros 

usuários?  

17 – Como gerenciadora e dona do site, me diga quais são os maiores problemas encontrados 

no seu dia a dia em relação ao gerenciamento do site e também a usabilidade dos cadastrados? 
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ANEXO B - ROTEIRO DE PERGUNTAS USUÁRIOS “TEM AÇÚCAR?” 

1- Há quanto tempo está cadastrado no “Tem Açúcar?”?  

2- Quantas vezes já utilizou o site para emprestar ? E para pedir emprestado?  

3- Que motivos te levam a usar o site no lugar de pedir emprestado para um conhecido ou até 

mesmo comprar?  

4-Você costuma buscar informações sobre o usuário antes de realizar o empréstimo?  

5- Quando se trata de alguém sobre quem você não tem nenhuma informação, isso influencia 

na sua decisão de emprestar ou não o objeto? 

6- O que te faz acreditar que uma pessoa que você não conhece vai cuidar bem e devolver o 

objeto emprestado? 

7- Já aconteceu de alguém quebrar ou não devolver algum objeto seu? Como você reagiu? O 

que faria se isso acontecesse?  

8 – Você costuma tomar mais cuidado com os objetos que pede emprestado do que com os 

seus?  

9- Qual o papel da confiança no consumo compartilhado na sua opinião?  

10- Você usa outras plataformas de consumo colaborativo? Quais? 

10- Você costuma dar preferência a esse tipo de consumo? Por que?  

11- Você acredita que o compartilhamento pode afetar as relações sociais e a forma como 

vivemos nas cidades?   

12- Para você, existe diferença entre consumo compartilhado e colaborativo? Se sim, qual é?  

13- Já aconteceu de você fazer amizade com alguém por causa do “Tem Açúcar?”?  

14- Me conte uma experiência que tenha te marcado ao usar o “Tem Açúcar?”.  

15- Quais são os pontos positivos e negativos/problemas de usar o “Tem Açúcar?” ou outra 

forma de consumo compartilhado?  
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