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T ecnologia sempre foi 
um elemento-chave no 
desenvolvimento eco-

nômico. Entretanto, na última 
década, foi possível notar cla-
ramente como seu avanço e uso 
em diversas áreas da economia 
afetaram de maneira significa-
tiva os mais variados mercados, 
especialmente do ponto de vista 
cultural e dos hábitos de con-
sumo, promovendo verdadeiras 
mudanças em diversos segmen-
tos, como transporte, hospeda-
gem, finanças, entretenimento, 
setor alimentício, criatividade e 
mídia, saúde e fitness, pets, segu-
rança, comunidades, governança 
pública, serviços, logística, entre 
muitos outros. A taxa de mu-
dança com relação ao desenvol-
vimento da tecnologia cresceu 
drasticamente nos últimos anos, 
permitindo que organizações 
transformassem seus processos 
por completo e se tornassem 
mais eficientes e sustentáveis. 
Ao mesmo tempo, a tecnologia 
abriu novas linhas de comunica-
ção nunca imaginadas, fazendo 
com que negócios e consumido-
res dialoguem com facilidade, 
transpondo barreiras impostas 
por limites territoriais. A reali-
dade é que a alteração nos meios 
de comunicação ocasionada pelo 
avanço tecnológico trouxe novos 
meios de consumo, a exemplo 
do consumo colaborativo.

Consumo colaborativo, eco-
nomia colaborativa, economia 
compartilhada, produção cola-
borativa, indústria peer-to-peer 
e economia peer são conceitos 
que tratam do mesmo tema e 
são amplamente empregados 
ao redor do globo, para deba-

tes cada vez mais acalorados 
sobre o surgimento de práticas 
de negócio não utilizadas antes. 
Para a escola tradicional de eco-
nomia, o conceito de economia 
compartilhada é novo e está 
sendo incluído nos programas 
de ensino atuais. Vários setores 
de mercado estão sendo tocados 
por modelos de negócios total-
mente inovadores no que diz 
respeito à oferta do serviço e 
sua forma de consumo. O Uber 
(transporte de passageiros) e 
Airbnb (locação de acomoda-
ções) são bons exemplos des-
se conceito: funcionam como 
catalisadores para conexão de 
indivíduos desconhecidos com 
necessidades e interesses co-
muns. Esses indivíduos utilizam 
o meio digital, que possibilita 
o acesso a essa nova forma de 
consumo. No conceito de eco-
nomia colaborativa, o acesso é 
mais importante que a posse, e 
os indivíduos que o adotam po-
dem ser consumidores e forne-
cedores ao mesmo tempo. Antes 
de explanar o conceito de eco-
nomia compartilhada, gostaria 
de relembrar alguns tópicos. 
Revisando conceitos de transa-
ções de negócios entre as partes: 

• B2B (Business-to-Business): 
são as transações de comércio 
entre empresas; 

• B2G (Business-to-Government): 
transações entre empresas  
e governos;

• B2C (Business-to-Consumer): 
o mais comum, comércio entre 
a empresa e consumidor; e

• C2C (Consumer-to-Consumer): 
comércio entre consumidores. 

A tecnologia 
abriu novas 
linhas de 
comunicação 
nunca 
imaginadas, 
fazendo com 

que negócios e 

consumidores 

dialoguem com 

facilidade, 

transpondo 

barreiras impostas 

por limites 

territoriais. 
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A economia compartilhada pode ser utilizada e aplicada por empresas 
que atuam no comércio B2B, entretanto, geralmente é nas transações 
B2C e C2C que o impacto nos mercados realmente acontece. É neste 
último (C2C) que mais se enquadra o termo peer-to-peer, recentemente 
emergido no contexto de economia compartilhada. 

P2P: Peer-to-peer ou par-a-par é um formato de rede de computadores em 
que a principal característica é a descentralização das funções convencionais 
de rede, onde o computador de cada usuário conectado acaba por realizar 
funções de servidor e de cliente ao mesmo tempo. Seu principal objetivo é a 
transmissão de arquivos e seu surgimento possibilitou o compartilhamento 
em massa de músicas e filmes. Com a crescente utilização da rede P2P para 
compartilhamento, cada vez mais surgem programas e modelos de negócios 
baseados nesse sistema.

(Trecho retirado do livro “Ambiente Econômico do Seguro e Resseguro”)

Um exemplo de como o concei-
to peer-to-peer pode beneficiar 
diversos setores é o do Waze, dis-
ponível para smartphones. Esse 
aplicativo de navegação funciona 
de maneira diferente dos tradicio-
nais GPS, apresentando a melhor 
rota para o destino, considerando 
o trânsito no percurso. O sistema 
faz o cálculo com base em dados 
de velocidade das vias. Os dados 
obtidos vêm de outros motoristas 
que estão colaborando com infor-
mações de tráfego em tempo real, 
simplesmente por usarem o apli-
cativo. Ocorre o compartilhamen-
to de informações dos “peers”.

A ideia de economia compartilha-
da não é nova. Ao longo da histó-
ria humana, as pessoas sempre se 
envolveram na troca e partilha de 
produtos e serviços. No entanto, 
a economia compartilhada como 
a conhecemos hoje se refere as 
técnicas utilizadas de peer-to-peer 
e, apresentou seu crescimento ao 
longo dos últimos quinze anos.  
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Fonte: PricewaterhouseCoopers LLP: The Sharing Economy, Consumer Intelligence Series. 2015.

INDIVÍDUOS POR IDADE NA ECONOMIA COMPARTILHADA

14%

18 a 24

24%

25 a 34

24%

35 a 44

14%

45 a 54

8%

55 a 64

16%

Mais de  
65 anos

A evolução da tecnologia está dire-
tamente ligada ao surgimento do 
conceito moderno de economia 
compartilhada, ou seja, foi o avan-
ço tecnológico que possibilitou 
essas novas formas de consumo – 
no caso, o consumo de ativos su-
butilizados, produtos ou serviços 
que passam boa parte do seu tem-
po ociosos. De regra geral, a eco-
nomia compartilhada moderna 
aborda duas frentes característi-
cas: (1) empresas de compartilha-
mento, que possuem bens pró-
prios e/ou que prestam serviços 
para os clientes. Estas alugam seus 
bens para os usuários, na maior 
parte das vezes durante um curto 
período de tempo; e (2) criação de 
sistemas peer-to-peer, conectando 
fornecedores e utilizadores para a 
troca, compra ou locação de bens, 
serviços e informações.

Para o serviço de compartilha-
mento de carros existem empresas 
que atuam exclusivamente em cada 
uma das frentes apresentadas ou, 
até mesmo, em ambas, simultanea-
mente. Exemplo no Brasil, a em-
presa Zazcar possui frota própria 
e seus clientes compartilham esses 
automóveis. Já a Fleety, startup 
desse nicho de mercado, possui 
um modelo alternativo de negó-
cios. Sem frota própria, une donos 
de carro interessados em alugar 
seu veículo a pessoas em busca de 
um automóvel. A iniciativa é po-
lêmica, e a empresa está provan-
do que há demanda: já conta com 
cinco mil carros cadastrados nas 
principais capitais brasileiras, isso 
sem citar o principal concorrente 
(Uber). Vemos novos players ofer-
tando uma nova forma de consu-
mo para uma demanda até então 
adormecida ou inexistente.

Isso ocorre em diversas partes do 
mundo, em razão de uma mudan-
ça de comportamento em uma 
parcela da população. Muitos 
jovens deixaram de se interessar 
pela compra de um automóvel 
em função dos custos atrelados a 
essa decisão (combustível, impos-
tos, manutenção, depreciação, 
estacionamento, etc.). A percep-
ção, para esses jovens, é de que o 
automóvel será um bem subuti-
lizado, ficará ocioso, guardado a 
maior parte do tempo e somente 
manejado nos finais de semana, 
por exemplo. Vai ao encontro da 
seguinte frase: “Eu não preciso 
de uma furadeira, somente de um 
furo na minha parede.” 

Sendo pró ou contra essa nova 
forma de consumo, temos que 
reconhecer que ela já faz par-
te de nossas vidas e representa 
grandes mudanças em diversos 
nichos de mercado, inclusive no 
Brasil. Resta saber até que ponto 
se torna positiva ou negativa. As 
montadoras, inclusive, reconhe-
cem essa nova demanda, a ponto 
de investirem pesado para parti-

cipar dessa inovação, acreditando 
que boa parte do seu faturamento 
futuro poderá vir desse novo ni-
cho de mercado. Este ano, a GM 
investiu meio bilhão de dólares 
no Lyft (maior concorrente do 
Uber nos Estados Unidos). Em 
2015, a Ford lançou, em Lon-
dres, um serviço de comparti-
lhamento chamado GoDrive. A 
Daimler, proprietária da marca 
Mercedes-Benz, é dona do maior 
serviço de compartilhamento de 
automóveis do mundo, denomi-
nado Car2Go. Os executivos das 
montadoras supõem que, no fu-
turo, os consumidores residentes 
dos grandes centros urbanos irão 
olhar para o automóvel mais co-
mo um serviço do que um bem.

Em pesquisa realizada pela con-
sultoria PricewaterhouseCoopers 
(Pwc), em 2015, foi constatado 
que nos Estados Unidos 7% da 
população são fornecedores na 
economia compartilhada, e que a 
idade desses indivíduos é variada, 
contrariando a premissa de que a 
força propulsora deriva exclusi-
vamente dos jovens.
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A mesma pesquisa também indica 
um potencial de crescimento da 
economia colaborativa, até o ano 
de 2025, da ordem de 335 bilhões 
de dólares, considerando os cin-
co principais nichos da economia 
compartilhada: compartilhamen-
to de automóveis, empréstimo e 
crowdfounding peer-to-peer, hos-
pedagem e acomodações peer-to-
-peer, serviços de autônomos online 
e distribuição de música e vídeo.

Particularmente me assusta a ve-
locidade com que essas novas prá-
ticas de consumo vêm ocorrendo. 
A percepção que tenho é de que o 
mercado de seguros não está de-
vidamente atento para essas mu-
danças. Além das empresas cita-
das anteriormente, estão surgindo 
novas startups para compartilha-
mento de automóveis, e daí vem 
a dúvida sobre até que ponto o 
preenchimento do perfil é válido 
para o segurado que é condutor 
em uma pequena porcentagem do 
tempo e que divide seu automóvel 
com mais de vinte pessoas em um 
único mês. A economia comparti-
lhada irá gerar situações não antes 
previstas pelo mercado segurador 
nacional e potenciais conflitos se-
rão inevitáveis se os profissionais 
das seguradoras estiverem aliena-
dos a tais mudanças. 

Acredito que os recentes hábi-
tos de consumo e na cultura da 
população estão gerando riscos 
não compreendidos pelas segura-
doras. Os novos riscos inerentes 
ao compartilhamento de bens 
necessitam de total consideração 
da indústria seguradora, pois isso 
será determinante para sermos 
bem-sucedidos em compreender 
a mudança, nos adaptarmos e 
aproveitarmos as oportunidades, 

dando resposta à altura do potencial mercado que está surgindo da eco-
nomia colaborativa. Vejamos o exemplo abaixo, de uma situação real, 
retirada do artigo elaborado pela Associação Britânica dos Corretores 
de Seguros, referente ao Airbnb, serviço de aluguel de acomodações:

Em 2011, um membro do Airbnb esteve ausente por uma semana de seu 
apartamento em Nova York. Durante este período recebeu e-mails amigá-
veis do locatário, agradecendo-lhe por ser uma grande anfitriã e dizendo a 
ela o quanto eles estavam desfrutando de seu belo apartamento. Quando a 
proprietária do imóvel retornou, descobriu que seu apartamento tinha sido 
remexido e que todos seus bens foram roubados ou sujos e vandalizados. 
Paredes foram quebradas para se ter acesso aos objetos de valor que esta-
vam bloqueados, incluindo passaporte e documentos de identidade (Social 
Security Card). Quando foram feitas tentativas para contatar o hóspede, 
logo se percebeu que se tratava de um perfil falso, que foi simplesmente 
abandonado após o incidente, deixando-o indetectável.

Em resposta a este e outros incidentes similares, o Airbnb agora tem uma parce-
ria com o Lloyd’s, para oferecer ao locador uma cobertura de até 600 mil libras, 
decorrente de eventuais danos causados por hóspedes. Entretanto, este não é um 
seguro completo: ele não oferece cobertura para danos pessoais e está sujeito a 
diversas limitações e exclusões. Não oferece nenhuma cobertura para o hóspede. 

(British Insurance Brokers’ Association: A BIBA Guide to… The Sharing Economy - Autumn 2014)
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Em 2014, o Airbnb hospedou 
425 mil pessoas por noite, apro-
ximadamente 22% a mais do que 
o Hilton no mundo inteiro. His-
toricamente, o seguro sempre foi 
ofertado para fornecer cobertura 
a um item pertencente ao segura-
do. Agora, frequentemente ocor-
rem situações em que a cobertura 
é para uma pessoa que tem a posse 
de um item que não lhe perten-
ce. Possui o direito de posse, mas 
não o de propriedade. A econo-
mia compartilhada gera situações 
nas quais o vínculo de posse e as 
responsabilidades das partes não 
são mais os mesmos, cabendo à 
indústria seguradora se preparar 
para taxar adequadamente essas  
novas circunstâncias. 

De acordo com Debbie Wosskow, 
fundadora do Love Home Swap 
(empresa da economia comparti-
lhada para acomodações), é mui-
to complexo para as seguradoras 
subscreverem negócios da econo-
mia colaborativa, especialmente 
quando são pequenos. Ela ainda 
afirma que as seguradoras tradi-
cionais não se moveram rapida-
mente e estão lutando para criar 
pacotes de seguros feitos sob me-
dida. A percepção de Wosskow é 
de que as grandes companhias, co-
mo Airbnb, conseguem desenhar 
produtos que preenchem suas 
necessidades, mas para as peque-
nas e médias startups é um pesa-
delo colocar o empreendimento 
sob proteção securitária. Quando 
conseguem, o preço do seguro é 
proibitivamente alto. David Wil-
liams, diretor de subscrição da 
Axa, vê uma grande oportunidade 
surgindo para o setor, entretanto, 
um dos problemas que a indústria 
de seguros enfrenta é a falta de da-
dos históricos e consistência em 
torno dos riscos que surgem na 
economia compartilhada. Outra 
dificuldade que o diretor apon-
ta são os termos de “condições 
contratuais”. Para desenho de um 
produto de seguro é necessário es-
tar bem clara a figura do respon-
sável pelo sinistro. Williams crê 
que, atualmente, as soluções de 
seguro para a economia comparti-
lhada são desenhadas sob medida, 
onerosas, muitas vezes não aten-
dem às reais necessidades e que a 
subscrição padronizada ainda pre-
cisa ser alcançada.

Nos serviços financeiros não está 
sendo diferente, as startups que 
ofertam serviços nesse formato de 
economia colaborativa enfrentam 

barreiras regulatórias em várias 
regiões do globo. Muitas empre-
sas já levaram o empréstimo de 
dinheiro (financiamento para re-
formas, capital de giro e compra 
de automóveis) para o nível co-
laborativo, prática que também 
esbarra nas leis de muitos países. 
Apesar das dificuldades, empresas 
de empréstimos peer-to-peer nos 
Estados Unidos (Lending Club e 
Prosper) já ultrapassaram a anos a 
soma de um bilhão de dólares em 
empréstimos fornecidos.

No caso dos seguros, foi questão 
de tempo para que empreendedo-
res aplicassem esse novo conceito, 
possibilitando o surgimento de 
“seguradoras” não convencionais 
no exterior. Hoje há o seguro 
peer-to-peer, recentemente emer-
gido da economia colaborativa. 
Antes de explicar essa prática que 
está sendo amplamente difundida 
no exterior, gostaria de recordar 
um período passado.

250 d.C. a 600 d.C. Surgiram 
tipos de contratos de seguro de 
vida e seguro funeral. Os roma-
nos foram os primeiros a se orga-
nizarem em grupos para usufruí-
rem do seguro; surgiram clubes 
e sociedades militares destinadas 
a custear as despesas com o fu-
neral para os membros da famí-
lia. Na Idade Média, as guildas* 
protegiam seus membros contra 
perdas ocasionadas por incêndio, 
naufrágio, pagamento de resgate 
aos piratas quando faziam reféns 
e também providenciavam enter-
ros respeitáveis, bem como apoio 
em momentos de doença e po-
breza. *Guildas – Associação que 
agregava pessoas que possuíam 
interesses comuns (comerciantes, 
artistas, artesãos, etc.) com o pro-
pósito de oferecer assistência e 
segurança aos seus membros. 
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779 d.C. As guildas foram par-
cialmente proibidas, através de 
documento que tornava ilegal a 
organização de pessoas sob um 
juramento que tinha como fim a 
proteção mutualística dos mem-
bros contra quaisquer infortú-
nios; a ordem era contra organi-
zações sem contrato e que faziam 
sua proteção com base em acor-
do verbal, e não contra o seguro 
mutualístico. Com o passar do 
tempo, os senhores feudais vi-
ram que existiam muitas guildas, 
e era muito difícil coagir as co-
munidades rurais a obedecerem 
a tal proibição.

Os lordes feudais gradativamente 
foram cedendo às comunidades 
locais e começaram a emitir uma 
licença para a comunidade esta-
belecer algumas leis particulares 
próprias, incluindo o direito de 
punição. Isso ocorreu em torno 
do ano de 1070, na Inglaterra e 
em outras partes da Europa. 

(Trechos retirados do livro “Ambiente 
Econômico do Seguro e Resseguro”)

Especialmente na Europa, onde 
ocorreu o surgimento do novo 
método de contratação de segu-
ros conhecido como peer-to-peer, 
as empresas que o exploram bus-
cam a essência de como o seguro 

dade de empresas desse tipo é im-
pressionante e devemos reconhe-
cer a realidade atual dos mercados 
maduros de seguro: Friendsurance 
(Alemanha), Guevara (Inglaterra), 
Inspeer (França), Peercover (Nova 
Zelândia) e Uvamo (Estados Uni-
dos) são algumas delas.

Cientes dessa realidade que es-
tamos vivenciando, ressegura-
doras já buscam essas empresas 
de seguro P2P para realizarem a 
transferência do risco e coloca-
rem esses novos players na qua-
lidade de companhias cedentes, 
equivalente a companhias segu-
radoras tradicionais que transfe-
rem o excesso de exposição para 
suas resseguradoras.

Com tais fatos em mãos, acredito 
que a indústria seguradora deve 
reconhecer a mudança dos hábi-
tos de consumo e a existência da 
chamada “economia comparti-
lhada”, provendo soluções ade-
quadas para as recentes demandas 
originadas por companhias que 
estão explorando essa nova eco-
nomia, juntamente com cobertu-
ras mais abrangentes e produtos 

começou, através do mutualismo 
em comunidades. O seguro P2P 
objetiva a redução dos custos ad-
ministrativos e providencia um 
bônus, caso o grupo não apre-
sente sinistro, retornando para 
os segurados parte do prêmio de 
seguro. O sistema permite que os 
indivíduos constituam seu pró-
prio pool de seguro online. Os 
grupos podem ser formados por 
indivíduos que compartilham al-
guma relação, como familiares ou 
contatos de redes sociais, como 
Facebook e/ou LinkedIn, um ver-
dadeiro seguro comunitário. Esse 
tipo de organização tem o propó-
sito de fazer com que esses indi-
víduos sejam isentos de fraudes 
e que se instaure um sentimento 
comum de maior zelo sobre o 
bem segurado de cada integran-
te do grupo, já que uma eventual 
perda irá encarecer o valor do 
prêmio pago por todos.

Profissionais que estão atuando no 
Brasil e familiarizados com as exi-
gências para operar uma segurado-
ra nacional podem achar absurdo 
esse tipo de iniciativa ser possível 
no exterior, entretanto, a quanti-

A indústria seguradora deve reconhecer  
a mudança dos hábitos de consumo  

e a existência da chamada “economia compartilhada”, provendo 

soluções adequadas para as recentes demandas originadas por 

companhias que estão explorando essa nova economia. 
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inovadores para essas empresas 
e consumidores. Com relação ao 
seguro peer-to-peer, acredito que 
esses pools ainda serão colocados 
à prova, a exemplo do Airbnb. 
Esse modelo de negócio é contem-
porâneo e com certeza enfrentará 
percalços, além da necessidade 
de muito fôlego para se sustentar 
frente a eventos catastróficos de 
grandes proporções. Acho impen-
sável iniciativa similar no Brasil, 
porque o mercado local não está 
pronto para ver algo do tipo tão 
cedo. Em caso de nascimento de 
uma startup de seguro peer-to-
-peer no país, com certeza estaria 
enquadrada pela SUSEP na mes-
ma categoria das atuais associações 
e cooperativas que comercializam 
o famoso “seguro pirata”. Apesar 
de burocráticas, nossas normas 
são claras quanto à exploração da 
atividade de seguros e aos esforços 
necessários para se constituir uma 
seguradora em solo nacional.

Aos mercados estrangeiros que 
aceitaram por enquanto o seguro 
peer-to-peer, cabe uma reflexão: 
estamos retornando às origens do 
seguro e aceitando sem ponderar 
esse novo modelo de negócios e, 
de forma indireta, descartando 
todo aprendizado que a história 
nos proporcionou? Solvência II, 
controles internos e compliance, 
prevenção de fraudes e lavagem de 
dinheiro, para não citar outros: es-
tes devem fazer parte somente das 
operações das tradicionais com-
panhias seguradoras? Precisamos 
pensar se o seguro peer-to-peer 
realmente trará benefícios para a 
sociedade, e não será somente uma 
guilda do século 21. A indústria se-
guradora tem que extrair o que há 
de melhor nas inovações e do que 

a tecnologia permite, sem se esque-
cer de que nossa indústria é con-
servadora por ser constituída com 
séculos de aprendizado, sendo um 
mercado específico e que possui 
características bem distintas.

Desde a formação das guildas, a 
inovação proporcionou e con-
tinua proporcionando impacto 
significativo em cada aspecto de 
nossas vidas, tendo como conse-
quência uma mudança inevitável 
nos hábitos de consumo e no co-
tidiano das pessoas e empresas. 
Cabe a nós da indústria segurado-
ra, para apoio de nossos negócios, 
retirar o que for de melhor das 
tecnologias e inovações que hoje 
existem e que surgirão no futuro, 
permitindo assim uma evolução o 
mais natural possível, sem grandes 
turbulências e atritos. 
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