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RESUMO 

A economia compartilhada se apresenta como um caminho. Essa nova relação de consumo é baseada 

em descentralização, redução de impactos e relacionamentos de confiança, ou seja, bens e serviços são 

obtidos de forma compartilhada de modo que a divisão substitui o acúmulo. Essa forma de se relacionar 

está cada vez mais presente na sociedade contemporânea, através de soluções que facilitam o cotidiano 

das pessoas e as mantêm conectadas.  

Diante disso, empresas serão competitivas se souberem se posicionar estrategicamente e, 

principalmente, conseguirem identificar as demandas e os anseios de seu público alvo. Logo, surge no 

mercado imobiliário o desafio de oferecer produtos e soluções inovadores ao público jovem de hoje, que 

se consolidará o principal mercado consumidor dos próximos anos.  

O presente trabalho busca estudar o desenvolvimento de empreendimentos residenciais para renda 

inseridos na economia colaborativa em todas as suas fases (estruturação, implantação e operação), de 

modo a analisar quais são os requisitos relevantes desses empreendimentos do ponto de vista técnico, 

jurídico, mercadológico e operacional, abordando, desde a escolha do terreno até a operação do edifício, 

com ênfase na formatação do produto imobiliário.  
 

Palavras-chave: Empreendimentos residenciais para renda, Economia compartilhada, Mercado 

imobiliário,  Coliving. 
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ABSTRACT 

 

The sharing economy appears as a path with no way back. This new consumer relationship is based 

on decentralization, reduction of impacts and trust relationships, that is, goods and services are obtained 

in a shared way so that the division replaces the accumulation. This way of relating is increasingly present 

in contemporary society, through solutions that facilitate people's daily lives and keep them connected. 

In light of this, companies will be competitive if they know how to position themselves strategically 

and, mainly, they can identify the demands and the yearnings of its target public. Therefore, is emerging 

in the real estate market the challenge of offering innovative products and solutions to the young public 

today, which will consolidate the main consumer market of the coming years.. 

The present work seeks to study the development of residential based enterprises inserted in the 

collaborative economy, in all its phases (structuring, implantation and operation), in order to analyze what 

are the relevant requirements of the residential enterprises for income in this context of the points of view 

technical, legal, market and operational, approaching, from the choice of the site to the operation of the 

building, focusing on the formatting of the real estate product. 

 

Key-words: Residential based enterprises. Sharing Economy. Real Estate market. Coliving. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Justificativa 

O mercado imobiliário brasileiro ainda vem sofrendo o grande impacto resultante da crise 

econômica iniciada em 2014. Nesse período foi crescente o número de distratos e, 

consequentemente, o número de unidades em estoque. Somada a isso, a oferta de produtos 

imobiliários com as mesmas características utilizadas por muitas empresas do setor, replicando 

tipologias e programas iguais em diferentes terrenos, só aumenta os riscos. Neste contexto, o 

entendimento dos novos paradigmas de consumo e a sintonia com os anseios do público, para 

que seja possível ofertar produtos diferenciados e criativos, são de fundamental importância para 

a reversão deste quadro nos próximos anos. 

As novas gerações já apresentam novos valores e, consequentemente, novos hábitos de 

consumo. Dentre elas, a geração com maior impacto é a geração composta por pessoas nascidas 

entre 1980 e 2000, conhecidos como millennials ou geração Y, que está se tornando o maior 

mercado consumidor do mundo. Essa parcela da população, de modo geral, não tem os mesmos 

desejos que suas gerações antecessoras, à medida que prioriza a experiência e o acesso em 

relação à posse, busca equilíbrio entre vida pessoal e profissional em detrimento de acumular 

riquezas, está atenta aos impactos de seu consumo, é digital e está conectada em redes sociais.  

A partir das demandas desse público, aliada à crise econômica mundial dos últimos anos 

surgiu a chamada "economia compartilhada" ou "economia colaborativa". Essa nova forma de se 

relacionar está cada vez mais presente na sociedade contemporânea, pois soluções que buscam 

facilitar o cotidiano das pessoas e mantê-las conectadas (como Uber, Netflix e AirBnb) surgem 

em velocidade intensa.  

Segundo o estudo "Economia Colaborativa na América Latina" (GUTIÉRREZ-RUBÍ, 

2016), realizado pela escola de negócios IE Business School em conjunto com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Ministério da Economia e Competitividade 

Espanhol, o Brasil é o país que apresenta mais iniciativas de economia compartilhada dentre os 

países estudados, com 32% das ações dessa linha, seguido pelo México e Argentina, ambos com 

13% das ações. Os setores que aparecem como os mais promissores dessa tendência são serviços 

(26%), transporte (24%) e aluguel de espaços físicos (19%).  

Os dados só apontam para a necessidade do surgimento de novos modelos de negócios e 

para o fato de que para as empresas se manterem competitivas devem se preparar para atender as 

demandas desse público. Esse desafio também se faz presente no mercado imobiliário.  

1.2. Objetivo  

O presente trabalho objetiva se debruçar sobre atributos e premissas importantes no 

desenvolvimento de produto imobiliário para renda, inserido no contexto da economia 

compartilhada, abordando aspectos como inserção urbana, características arquitetônicas, 

tipologias habitacionais e detalhes da operação, além de analisar o negócio sob a ótica de 

atendimento às necessidades e anseios do público consumidor. 

 

2. METODOLOGIA 

Para essa análise, alguns empreendimentos residenciais inseridos no contexto da economia 

colaborativa, posicionados nacional e internacionalmente, sempre em grandes metrópoles, foram 
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selecionados e analisados como referências para se estabelecer uma relação de características 

comuns e específicas dos mesmos e, a partir daí, se elencar os atributos e aspectos relevantes na 

formatação desses produtos, a exemplo: premissas para escolha do local, características 

necessárias para atender o público alvo, tipologias das unidades, espaços de convívio, além dos 

detalhes de operação desse produto para renda.  

Esses predicados formaram então uma matriz de atributos inicial que foi testada, através de 

entrevistas, por um grupo de especialistas que atuam no mercado imobiliário.     

3. DISCUSSÃO 

Estudos comparativos são de grande valor no desenvolvimento de pesquisas à medida que 

dão suporte para análise e validação de informações e suposições elencadas. A partir disso, esse 

tópico pretende apresentar alguns empreendimentos residenciais de renda alinhados com os 

conceitos da economia colaborativa a fim de se identificar características e aspectos comuns, 

servindo como referência então, para o estabelecimento das estratégias de formatação desse tipo 

de produto imobiliário, objeto do presente estudo.  

As referências estão posicionadas no Brasil (Kasa, Hub88 e Uliving), Estados Unidos da 

América (Welive NY) e Europa (The Collective e Zoku), sempre em grandes cidades, São Paulo 

(as referências brasileiras), Nova York, Londres e Amsterdam, respectivamente. Em sua maioria, 

estão localizadas em bairros de uso misto, centrais e próximos à infraestrutura de transporte 

público. Em quase todos os casos não há vagas de estacionamento ou esse serviço é 

disponibilizado e o morador pode contratar conforme demanda. Além disso, muitos desses 

edifícios, principalmente os internacionais, apresentam áreas comerciais no térreo que servem 

como suporte no atendimento ao público morador e seus visitantes. 

O público alvo, em todos os casos, são os jovens, estudantes ou trabalhadores. As áreas 

comuns apresentam um programa muito similar entre si, com apenas alguns espaços e ambientes 

diferenciados, todas sempre promovendo a convivência e o encontro entre os moradores. Já as 

unidades tipo são sempre compactas, na maior parte das vezes tipo estúdio, com cama, banheiro 

privativo e cozinha ou copa pequena privativa. 

Do ponto de vista da operação, é possível perceber que as referências internacionais estão 

mais preparadas para atender a demanda de eficiência e facilidade exigida pelo público alvo, ou 

seja, é possível reservar, contratar e pagar via internet o serviço em pouco tempo e sem 

burocracia. Já nos edifícios brasileiros, é possível realizar apenas a etapa inicial de pré-reserva 

via website, porém, a contratação só acontece presencialmente e, na maioria das vezes, exige 

garantias tradicionais de contrato (depósito caução, fiador ou seguro fiança).  

Vale ressaltar que as estadias mínimas nesses empreendimentos são de 1 (um) mês, 

enquanto que nos casos europeus e norte-americano é possível contratar somente 1 (uma) noite. 

Outra característica comum das opções internacionais é que a limpeza e manutenção da unidade 

privativa são serviços já inclusos no contrato padrão. Já no Brasil, esses serviços costumam ser 

contratados à parte e pagos diretamente à empresa terceirizada prestadora de serviço. Demais 

serviços, como internet de alta velocidade e TV por assinatura, são ofertados dentro de pacote 

padrão de contratação em quase todos os empreendimentos analisados. 

Uma característica muito importante observada na maioria das referências analisadas é a 

formação de uma comunidade com os moradores e hóspedes. Nos empreendimentos brasileiros é 

possível perceber que essa comunidade é mais restrita e voltada aos moradores do edifício em si, 

enquanto as propostas internacionais buscam que seus moradores façam parte de uma 

comunidade que não está limitada a uma localização geográfica e sim espalhada mundialmente, 

de modo a acolher e fazer esse membro se sentir em casa em qualquer cidade que ele possa estar.  

Por fim, é possível observar que as referências brasileiras têm características de 

empreendimentos residenciais tradicionais que receberam algumas adequações para atender um 
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programa chamado de moradia compartilhada, ou seja, ainda estão presentes muitas 

características de residenciais com apartamentos compactados simplesmente, enquanto que as 

referências internacionais são planejadas e desenvolvidas para atender especificamente esse 

programa, apresentando soluções disruptivas do ponto de vista de uso dos espaços, da 

contratação (totalmente digital e facilitada) e da participação enquanto comunidade global. 

A seguir é apresentada tabela (Tab.1) com os atributos elencados e sua incidência nas 

referências analisadas. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Tabela 1: Empreendimentos referência: matriz resumo de atributos 

  Empreendimentos 

Atributos 
WeLive NY 

The 

Collective 

Zoku 

Amsterdam  Kasa Hub 88 

Uliving 

433 

Implantação             

inserção urbana             

bairro com uso misto √ 

 

√ √ √ √ 

proximidade a transporte público √ √ √ √ √ √ 

bairro com médio ou alto 

adensamento √ 

 

√ √ √ √ 

usos complementares (prestação de serviços não exclusiva no edifício)       

coworking √ √ √ 

   restaurante 

 

√ √ √ 

 

√ 

mercearia 

  

√ 

   bar √ 

 

√ 

  

√ 

spa √ √ 

    locação de carros 

 

√ 

    estacionamento 

   

√ 

  academia 

 

√ √ √ 

  lavanderia 

   

√ 

  unidades habitacionais (média)             

entre 10m² e 20m² 

 

√ 

    entre 20m² e 40m²   √ √ √ √ 

maior que 40m² √      

banheiro privativo √ √ √ √ √ √ 

cozinha privativa √ √ √ √ √ √ 

áreas comuns  

      área de convívio √ √ √ √ √ √ 

salão de festas √ 

     academia  √     

cozinha comunitária √ √ √ √  √ 

lavanderia √    √ √ 

sala de estar   √ √ √ √ √ 

sala de jogos √ √ √ √   

sala de reunião  √ √ √   

sala de estudo    √ √ √ 

sala de trabalho/coworking    √   

sala de eventos       

biblioteca  √     

sala de yoga √      
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  Empreendimentos 

Atributos 
WeLive NY 

The 

Collective 

Zoku 

Amsterdam  Kasa Hub 88 

Uliving 

433 

Implantação       

áreas comuns  

      solário/ jardim √ √ √ √ √ √ 

piscina 

      cinema  √     

bicicletário  √   √  

oficina de bicicletas       

estacionamento     √  

Operação 

      contratação 

      locação sem fiador ou seguro fiança √ √ √ √ 

 

√ 

facilidade de pagamento  (cartão de 

crédito/boleto bancário/Paypal®) √ √ √ √ √ √ 

serviços inclusos 

      limpeza da unidade 

 

√ √ 

   manutenção da unidade  √ √ √ 

   TV por assinatura nas unidades √ √ √ 

 

√ √ 

Wi Fi nas unidades √ √ √ 

 

√ √ 

Wi Fi nas áreas comuns √ √ √ √ √ √ 

concierge 24h por dia √ √ √ √ √ √ 

bebidas não alcóolicas  √ 

     participação em eventos da comunidade √ √ √ 

 

√ √ 

serviços adicionais (sob demanda) 

      limpeza da unidade √ 

 

√ √ √ √ 

manutenção da unidade  

     

√ 

TV por assinatura nas unidades √ √ √ √ 

  serviços adicionais (sob demanda)       

Wi Fi nas unidades √ √ √ √ 

  aluguel de bicicletas 

  

√ 

   serviços de beleza e/ou spa   √    

serviços de lavanderia  √ √ √ √ √ 

comunidade       

formação de comunidade  √ √ √  √ √ 

serviços adicionais (sob demanda)       

serviços de beleza e/ou spa 

  

√ 

   serviços de lavanderia 

 

√ √ √ √ √ 

comunidade             

formação de comunidade  √ √ √   √ √ 

promoção de eventos para membros √ √ √   √ √ 

conectividade             

descrição dos apartamentos online √ √ √ √ √ √ 

reserva e contratação online √ √ √       

aplicativo mobile para contratação de 

serviços e informações da comunidade √ √ √       

Elaborado pelas autoras 
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4. RESULTADOS 

Após a consolidação dos atributos desses empreendimentos imobiliários, foi possível então 

elenca-los e testá-los através com um grupo de nove especialistas no desenvolvimento de 

produtos imobiliários atuantes há mais de quinze anos e que atualmente atuam no mercado 

residencial para renda. Sete deles na cidade de São Paulo e dois em Porto Alegre. Todos são 

diretores e sócios fundadores das companhias com experiência profissional em grandes 

incorporadoras e/ou gestoras de fundos imobiliários. 

Para isso, foram realizados questionários individuais com os especialistas em que cada 

participante demarcava uma opção entre “Desnecessário”, “Fundamental” e “Diferencial” para 

cada atributo elencado, conforme tabela anterior (Tab.1). 

A seguir são apresentados os resultados consolidados após a análise das informações obtidas 

nas entrevistas. Esses atributos foram divididos entre atributos de implantação, que envolve a 

concepção e desenvolvimento do produto em si, e de operação, que trata do funcionamento do 

edifício. 

4.1. Atributos para formatação de produtos imobiliários de renda inseridos na Economia 

Compartilhada - Implantação 

4.1.1. Inserção urbana 

O local de implantação desse tipo de produto deve seguir as necessidades do público alvo. 

Nesse sentido, essas pessoas buscam equilíbrio entre vida profissional e pessoal, flexibilidade, 

mobilidade. Logo, são mais atrativos os bairros densos, consolidados e com uso misto. A 

facilidade de acesso ao trabalho, comércio, serviços e lazer são fundamentais, por isso, a 

proximidade aos meios de transporte público se faz necessária.  

É possível perceber essas características (bairro adensado, com uso misto e com 

infraestrutura de transporte público) em cinco das seis referências de empreendimentos estudadas 

e, de acordo com os especialistas, há consenso em relação a essas características nos locais de 

implantação.  

Bairros com essas qualidades, via de regra, são aqueles cujos valores dos imóveis são mais 

elevados, dificultando a viabilidade de se viver ali. A resposta a isso, porém, é dada pelo próprio 

público dessa nova economia: esses jovens não hesitam em abrir mão de tudo que não for 

essencial para gastar um pouco mais com essas facilidades. 

Considerando a cidade de São Paulo como recorte de atuação nesse trabalho, é possível 

citar, como exemplo, os bairros de Pinheiros, Itaim Bibi, Paraíso, Vila Madalena, o próprio 

centro da cidade, entre outros.  
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Gráfico 1: Resultado entrevistas: inserção urbana 
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Fonte: Elaborado pelas autoras 

4.1.2. Usos complementares 

Como parte da qualidade da implantação e inserção urbana desse tipo de empreendimento, 

os usos complementares do edifício, quase sempre no térreo, assume também um papel 

importante, pois são espaços que proporcionam outras atividades para o edifício, principalmente, 

atividades comerciais. É possível verificar nas referências estudadas que em quase todos os 

exemplos existem comércio e/ou serviços no mesmo edifício. Em metade deles estão 

implantados coworkings, em quatro deles se encontram restaurantes ou lanchonetes e em três 

deles existem academia. Outros usos também aparecem, mas em menor quantidade, como 

lavanderia, serviços de beleza e estacionamento.  

Na opinião dos especialistas consultados, a maior parte desses usos é diferencial e não 

fundamentais, com exceção de lavanderia, que aparece na maior parte das opiniões como 

fundamental. Aparecem também como fundamentais, em 30% (trinta por cento) das opiniões, os 

espaços de coworking e locação de bicicleta apenas. Porém, entende-se aqui que se o local de 

implantação do edifício for próximo a outros edifícios de coworking e em ruas com oferta de 

bicicletas e patinetes de aluguel, essa necessidade já pode ser considerada atendida. Serviços de 

beleza são considerados desnecessários para 100% (cem por cento) dos especialistas.  
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Gráfico 2: Resultado entrevistas: usos complementares do edifício 
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Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

 
Gráfico 3: Resultado entrevistas: usos complementares do edifício 
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Fonte: Elaborado pelas autoras 

4.1.3. Unidades privativas 

As unidades privativas devem ser compactas, porém, precisam atender as necessidades 

básicas de um morador sozinho ou duas pessoas no mesmo apartamento. Observa-se nas 

referências estudadas que apenas uma delas possui, em sua maioria, unidades entre 10 e 20m² e 

outra apresenta unidades maiores que 40m² enquanto que a maior parte possui unidades 

privativas com áreas entre 20 e 40m², especificamente em torno de 25m². Entre os especialistas, 

há um consenso - 92% (noventa e dois por cento) das respostas - de que unidades com essa área 

média são as ideais. 

Além disso, unidades maiores não necessariamente implicam em aluguéis mais altos, pois o 

inquilino baseia a escolha de sua moradia em: atendimento às suas necessidades básicas e 

capacidade de pagamento, logo, entre duas unidades que oferecem o mesmo programa, a 

escolha, possivelmente, será pautada mais em preço e menos em tamanho da unidade. Com isso, 

unidades maiores podem impactar negativamente os resultados, já que se gasta mais para 
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construir, possibilita menor quantidade de unidades disponível para geração de renda e, 

consequentemente, menor receita ao negócio. É possível perceber também que unidades maiores 

aparecem nas referências de empreendimentos que foram resultado de um retrofit, logo, essas 

tipologias de unidades podem ser fruto de limitações técnicas. 

 
Gráfico 4: Resultado entrevistas: áreas das unidades privativas

1
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Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Com relação aos espaços da unidade, todas as referências apresentam o banheiro e a cozinha 

privativos, isso também é consenso entre os especialistas, reforçando a necessidade de que essa 

unidade seja mais próxima a um lar do que um quarto de hotel. Mesmo que se tenha a cozinha 

comunitária no edifício, essa será utilizada apenas para reunião de amigos e eventos entre os 

moradores enquanto a alimentação diária é realizada dentro do espaço privativo. Porém, ela 

permite apenas preparos rápidos e simplificados de alimentos, devido à limitação de espaço. 

É importante ressaltar que a proposta principal desse tipo de produto imobiliário é vender uma 

solução de moradia ao usuário e não simplesmente um espaço, logo, entende-se aqui que essas 

unidades habitacionais estão totalmente prontas com decoração, equipamentos, utensílios e 

enxovais e o inquilino não necessita providenciar nada além de seus pertences pessoais. 

  
Gráfico 5: Resultado entrevistas: ambientes das unidades privativas

2
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Fonte: Elaborado pelas autoras 

                                           
1
 Essa pergunta permitia que os participantes escolhessem mais de uma resposta.  

2
 Essa pergunta permitia que os participantes escolhessem mais de uma resposta. 
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4.1.4. Áreas Comuns e de convívio 

Os exemplos de empreendimentos estudados traduzem a perspectiva do compartilhamento 

ao mercado imobiliário. Se para esse público o compartilhamento de espaços que não parecem 

essenciais dentro das unidades privativas - como a lavanderia, a cozinha grande ou a sala de estar 

- pode tornar acessível economicamente a vida em locais que promovem o estilo de vida que 

almejam, tal troca lhes será óbvia.  

Na verdade, o compartilhamento de espaços aos olhos deste público não significa a perda de 

privacidade, mas sim uma oportunidade de fazer parte de um grupo com ideais comuns. A 

redução dos custos de moradia em locais privilegiados, a vida em um ambiente em que se 

possam construir novas relações e promova um senso de comunidade na verdade se somam 

como vantagens que poucos empreendimentos oferecem. As áreas de convívio objetivam, além 

de facilitar a rotina dos moradores, promover a interação entre eles, algo que esse público 

conectado deseja. 

Nesse sentido, é necessário que o empreendimento conte com ambientes de características 

específicas como espaços amplos e confortáveis, com opções de ocupação tanto individual 

quanto coletiva, tecnologias de integração e funcionamento facilitados e que propiciem 

diferentes usos, como trabalhar, receber amigos, conversar, ler, lavar as roupas e cozinhar.  

Alguns ambientes podem ser entendidos como essenciais para esses empreendimentos à 

medida que aparecem na maior parte das referências estudadas e também são apontados pelos 

especialistas. São eles: 

a) Áreas de convívio - salas de estar, de jogos, jardins ou solários: esses espaços estão 

presentes em todas as referências estudadas e é possível perceber a qualidade que os 

mesmos empenham ao edifício. Entre os especialistas há unanimidade em relação a 

esse tema; 

b) Lavanderia comunitária: esse ambiente é essencial para o cotidiano dessas pessoas à 

medida que as unidades privativas são mínimas. Está presente em quase todas as 

referências e todos os especialistas apontam ser um ambiente fundamental; 

c) Bicicletário: apesar de estar presente em apenas duas referências analisadas, todos os 

especialistas apontam esse espaço como essencial; 

d) Cozinha comunitária: esse espaço está presente em quase todos os empreendimentos 

analisados e, entre os especialistas, mais da metade deles acredita ser fundamental, 

poucos acreditam ser diferencial e apenas 15% (quinze por cento) acredita ser 

desnecessário. Esse espaço é utilizado para as reuniões, seja de amigos ou moradores 

da comunidade. Nesse sentido, é muito mais um espaço de convívio do que um 

ambiente para preparo de refeições simplesmente. 

Ambientes como salão de festas, academia, salas de reunião, salas de estudos e trabalho são 

entendidos como fundamentais apenas para um terço dos especialistas consultados e aparecem 

também em aproximadamente um terço das referências de empreendimentos.  

Já ambientes como sala para eventos, biblioteca, sala de yoga, cinema, piscina e oficina de 

bicicletas aparecem muito pontualmente em algumas referências analisadas e dividem as 

opiniões dos especialistas entre desnecessário e diferencial.  

É válido lembrar que a decisão de inserir ou não esses espaços, acreditando serem 

diferenciais ao produto, deve ser pautada no custo adicional de implantação contraposto com a 

receita de aluguel que se espera, a qual é determinada pelo mercado. Logo, não se pode assumir 

que um produto imobiliário melhor necessariamente conseguirá praticar aluguéis mais altos.  

Outro ambiente que não se apresenta como fundamental é o estacionamento. Considerando o 

perfil dos futuros moradores e a necessidade de mobilidade eficiente, os carros particulares 

tendem a não ser uma característica comum desse público. Logo, no que se refere à implantação 

de vagas de garagem, as mesmas podem ser totalmente suprimidas desses empreendimentos ou 
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serem ofertadas em pequena quantidade de forma rotativa entre os moradores, como acontece na 

única referência com estacionamento estudada. Em empreendimentos novos com esse conceito, 

essa vaga pode ser dotada de alimentação elétrica para alimentar carros elétricos, uma tendência 

que está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas.  

A ausência de vagas de estacionamento se dá pela proximidade com o transporte público 

que esses empreendimentos apresentam e pelas facilidades oferecidas pelas empresas de 

transporte inseridas na economia compartilhada. Diante disso, pode ser interessante que 

empreendimentos com essas características firmem parcerias com empresas de 

compartilhamento de meios de transportes com autosserviço - como carros, bicicletas e patinetes 

- de modo que esses locais se tornem pontos de retirada e devolução, facilitando assim a rotina 

dos moradores e colaborando para que o empreendimento se torne um ponto de referência na 

malha urbana. 

Por fim, ressalta se aqui a importância da linguagem arquitetônica ao público alvo em 

questão, tanto nos espaços privativos quanto comuns. É possível observar em todas as 

referências estudadas espaços com menos ornamentos e mais qualidade espacial, onde se 

propicie a convivência entre os ocupantes. 

“Apesar de muitas vezes ser mais barato que um apartamento 

comparável, o coliving dos millenials não economiza com 

móveis. Muitos utilizam soluções de design modernas que 

consistem em cores e texturas limpas e simples, elementos 

industriais e madeira natural. Espaços abertos são 

fundamentais,” (HOWE, 2018, p. 2, tradução nossa). 

 
Gráfico 6: Resultado entrevistas: áreas comuns 
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Fonte: Elaborado pelas autoras 
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Gráfico 8: Resultado entrevistas: áreas comuns 
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Fonte: Elaborado pelas autoras 

 
Gráfico 9: Resultado entrevistas: áreas comuns 
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4.2. Atributos para formatação de produtos imobiliários de renda inseridos na Economia 

Compartilhada - Operação 

4.2.1. Contratação 

Gráfico 10: Resultado entrevistas: contratação 
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Flexibilidade e facilidade na hora de consumir são essenciais para o público desses 

empreendimentos. Desse modo, poder alugar a unidade com rapidez e de modo simples é 

essencial, logo, a locação sem que a necessidade de providenciar a garantia do contrato seja feita 

pelo inquilino (fiador ou seguro fiança) e a facilidade de pagamento (através de cartão de crédito, 

boleto bancário ou Paypal®) são atrativos importantes.  

Em quase 85% (oitenta e cinco por cento) das referências analisadas é possível reservar e 

contratar a propriedade de modo facilitado e com garantias simplificadas (cobrança de caução no 

cartão de crédito, por exemplo). Para os especialistas consultados, essas facilidades podem ser 

um diferencial no produto para aproximadamente 65% (sessenta e cinco por cento) deles e são 

fundamentais para os outros 45% (quarenta e cinco por cento). A facilidade de pagamento 

aparece em todas as referências internacionais e para os especialistas é fundamental para pouco 

menos da metade e diferencial para o restante. 

É possível perceber que estão surgindo cada vez mais soluções que favorecem essa 

facilidade nas relações de consumo. Nesse sentido, é plausível pensar em soluções de 

contratação de seguro fiança dentro de um único pacote de contratação de modo a atender todas 

as locações da empresa e esse custo ser diluído entre todos os contratos. Com isso, todos os 

contratos estão assegurados, os consumidores não precisam lidar com burocracias e os custos 

podem ser mais baixos já que se trata de uma negociação única em volume maior. 

Alguns empreendimentos estudados  podem ser locados por apenas uma noite, a maior parte 

desses casos está posicionada internacionalmente, porém, para o que se propõe esse estudo, 

entende-se que contratos com prazo mínimo de 30 (trinta) dias parecem mais adequados para o 

objetivo de moradia enquanto que períodos menores podem se aproximar mais de categorias de 

hospedagem. 

4.2.2. Serviços inclusos no contrato de locação 

Os contratos de locação para essa tipologia de negócio devem incluir não somente o aluguel 

do espaço físico, mobiliário, equipamentos e utensílios, mas também alguns serviços como 

internet nas áreas comuns, limpeza e manutenção dessas áreas, recepcionista 24h por dia, 
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manutenção das unidades privativas. Esses aparecem em quase todas as referências estudadas e 

são assim entendidos pelos especialistas. Outros serviços são entendidos como diferenciais pelos 

especialistas, mas aparecem na maioria das referências, a saber: TV por assinatura e internet nas 

unidades privativas. A oferta de produtos alimentícios gratuitamente aparece em apenas uma 

referência dentre as estudadas e é consenso entre especialistas que é desnecessária. 

 
Gráfico 11: Resultado entrevistas: serviços inclusos no contrato de locação 
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Fonte: Elaborado pelas autoras 

 
Gráfico 12: Resultado entrevistas: serviços inclusos no contrato de locação 
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4.2.3. Serviços adicionais 

A oferta de serviços adicionais contratados conforme demanda também é importante para 

esse tipo de negócio. Apenas os serviços de aluguel de veículos, serviços de beleza e spa e 

estacionamento são entendidos como desnecessários. Demais serviços, como limpeza da unidade 

privativa e serviços de lavanderia são entendidos como fundamentais por alguns especialistas ou 

diferenciais para a grande maioria deles, além de aparecerem na maior parte das referências.  
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O serviço de aluguel de bicicletas aparece em apenas um empreendimento estudado e é 

entendido com unanimidade pelos especialistas como um atributo diferencial. Conforme já 

apontado acima, esse é um item que se torna desnecessário se a localização do edifício for 

próxima a locais com grande oferta de serviços de transporte público e serviços de mobilidade 

inseridos na economia colaborativa.  

 
Gráfico 13: Resultado entrevistas: serviços adicionais 
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Fonte: Elaborado pelas autoras 

 
Gráfico 14: Resultado entrevistas: serviços adicionais 
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Fonte: Elaborado pelas autoras 

4.2.4. Comunidade 

“As coisas que realmente nos lembramos sempre tem algo a 

ver com outras pessoas, então por que não levar isso como 

princípio para o objetivo de nossos projetos, e então nós 

criarmos mais lugares e oportunidades para as pessoas 

estarem juntas e experimentarem coisas que elas vão se 
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lembrar?” (SPACE 10; URGENT AGENCY, 2018, p. 39, 

tradução nossa). 

A formação de uma comunidade de moradores é uma característica marcante desse tipo de 

empreendimento, já que é um desejo do público que o consome. A principal particularidade que 

diferencia esse produto imobiliário de um edifício de apartamentos compactos ou de um flat é 

justamente a proposta de convívio entre moradores, por isso, a importância de se planejar as 

áreas comuns do edifício que possibilitem essa convivência. 

Nesse sentido, em mais de 80% (oitenta por cento) das referências de projetos analisadas, a 

característica de dar suporte à formação dessa comunidade está presente, tanto em referências 

internacionais quanto nas brasileiras. As referências internacionais extrapolam os limites da 

edificação e dos países. A promoção de eventos para que essas pessoas convivam e troquem 

experiências é um objetivo identificado por essas operações.  

Além disso, os especialistas concordam entre si que essas duas características – formação da 

comunidade e promoção de eventos para membros – é um atributo diferencial para 

aproximadamente 70% (sessenta e cinco por cento) deles e fundamental para os demais. 

Vale ressaltar que os espaços para convívio e uso comunitários devem propiciar isso, ou 

seja, é preciso pensar não somente em soluções de arquitetura com objetivo estético e técnico, 

mas também planejar o ambiente construído e as comodidades oferecidas de modo a 

possibilitarem a conexão entre as pessoas. 

 

 
Gráfico 15: Resultado entrevistas: comunidade 
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Fonte: Elaborado pelas autoras 
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4.2.5. Conectividade 

Gráfico 16: Resultado entrevistas: conectividade 
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Em todos os empreendimentos analisados como referências é possível visualizar imagens e 

se obter informações sobre os edifícios digitalmente através de websites, porém, nem todos 

oferecem a possibilidade de se realizar a reserva da unidade digitalmente em plataforma 

específica. A conectividade é algo almejado pelo público alvo desses empreendimentos, já que 

isso oferece facilidade no consumo. A maior parte dos especialistas concorda que a 

conectividade é fundamental para esse negócio.  

Para isso é fundamental que exista uma plataforma onde as informações do empreendimento 

estejam disponíveis e as reservas de unidades possam ser efetivadas. Aplicativos que facilitem a 

comunicação entre os moradores e a contratação de serviços são diferenciais para 60% (sessenta 

por cento) dos especialistas, porém, é sabido que esse tipo de infraestrutura só se torna possível 

quando se opera uma rede de empreendimentos e se tem escala, algo que ainda não vê no Brasil, 

por isso, apenas as referências internacionais apresentadas apresentam esses recursos. 

5. CONCLUSÃO 

A "economia compartilhada" ou "economia colaborativa" veio de encontro aos anseios da 

geração Y (ou Millennials), através do compartilhamento de bens e serviços em detrimento da 

posse e do acúmulo, de modo a gerar descentralização, redução de impactos e relacionamentos 

de confiança. Esses conceitos estão cada vez mais presentes na sociedade, tornando o cotidiano 

das pessoas facilitado e mantendo-as conectadas. Logo, percebe-se que essa é uma tendência de 

consumo que trilha um caminho sem volta. 

Diante disso, não restam dúvidas que as empresas poderão ser mais competitivas à medida 

que atenderem os anseios e demandas dessa população, geração que formará a maior parte do 

mercado consumidor nos próximos anos. O mercado imobiliário já recebeu esse desafio e a 

questão que se apresenta é: "como os incorporadores devem se preparar para essas mudanças que 

vêm acontecendo mais rapidamente do que a sociedade espera?". 

O presente trabalho buscou estudar o desenvolvimento de empreendimentos residenciais 

para renda inseridos no contexto da economia compartilhada a fim de se entender quais aspectos 
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e características são relevantes no seu planejamento e desenvolvimento e quais atributos são 

fundamentais e importantes em sua formatação enquanto produto imobiliário.  

A partir da análise de empreendimentos residenciais inseridos no contexto em estudo foram 

elencados atributos desse tipo de produto imobiliário e os mesmos foram testados por um grupo 

de especialistas, incorporadores atuantes nesse mercado, através da aplicação de questionário 

sobre o tema.  

Com isso, para o desenvolvimento desse produto imobiliário, algumas características são 

importantes, a saber, o local de implantação deve se dar em bairros consolidados e mistos, com 

oferta de transporte público e em geral com oferta para compra de unidade habitacional com 

preço elevado, favorecendo assim, a locação.  

A arquitetura do empreendimento deve ter características contemporâneas e cosmopolitas, 

de preferência, com soluções inteligentes na distribuição de espaços e no uso de materiais.  

Como usos complementares ao edifício, a oferta de áreas comerciais que deem suporte aos 

moradores do edifício, preferencialmente no térreo do edifício, é bastante interessante e se 

comporta como um atributo diferencial ao programa.  

As áreas comuns dentro do edifício devem ser pensadas de modo a oferecer qualidade e 

conforto para viver, trabalhar, se divertir e, principalmente, se encontrar. Esses espaços 

necessitam de um programa mínimo, a ser: lavanderia coletiva, cozinha comunitária, áreas de 

estar e convívio e estacionamento de bicicletas. Vagas de veículos não são essenciais, já que a 

proximidade com transporte público é característica comum desse produto imobiliário. Além 

disso, deve ser prevista uma estrutura de atendimento aos inquilinos, de modo a prover o bom 

funcionamento do edifício e, principalmente, promover a formação e desenvolvimento da 

comunidade formada pelos moradores.  

Do ponto de vista da unidade habitacional, ela deve ser compacta, ter quarto, banheiro e 

cozinha pequena privativos, ser totalmente mobiliada e equipada com itens básicos para moradia. 

Unidades com área média de 25m² se apresentaram como uma opção satisfatória à medida que 

atendem esse programa mínimo ao morador. 

A contratação por parte do inquilino deve ser facilitada e, preferencialmente, digital, ou seja, 

é necessário ser possível analisar a propriedade digitalmente, obter informações consistentes de 

modo rápido e eficiente e efetivar a contratação com reserva da unidade e envio de 

documentação via aplicativo digital, com assinatura do contrato de locação em curto espaço de 

tempo e, possivelmente, já no momento de entrada na unidade. 

Como facilidades, apesar dos empreendimentos brasileiros analisados nesse estudo não 

ofertarem facilidades e limpeza e manutenção das unidades privativas, entende-se que devem 

estar inclusos no valor do aluguel essas facilidades de limpeza e manutenção além de TV por 

assinatura e internet de alta velocidade, pois o produto imobiliário discutido aqui deve ser lido 

como uma “solução de moradia” e não simplesmente uma locação com serviços.  Demais 

serviços podem ser ofertados com contratação por demanda, como serviços de lavanderia, 

estacionamento, etc. Além disso, o empreendimento pode firmar parcerias com empresas 

prestadoras de serviços para atender os integrantes do edifício. 

É importante que o produto imobiliário discutido nesse trabalho perfaça outros aspectos 

além da construção civil e ofereça suporte na formação e sustentação de uma comunidade com 

os integrantes do edifício, pois esse público busca essa interação e conexão. A conectividade 

para essa comunicação e também para contratação de serviços adicionais é algo almejado por 

esses jovens.  

Por último, ressalta-se que aspectos jurídicos devem ser levados em conta ao se planejar 

empreendimentos com essas características, já que muitos detalhes e inovações da economia 

colaborativa ainda não estão regulamentados. Nesse sentido, já existe atuação de diferentes 

setores da sociedade para regular as novas relações de consumo. Com isso, o setor da construção 

civil pode atuar de modo a se mobilizar para impulsionar negócios dessa categoria. 



Página 18 de 20 

 

6. REFERÊNCIAS 

GUTIÉRREZ-RUBÍ, A. 6 rasgos clave de los millennials, los nuevos consumidores. Forbes 

México, 2014. Disponivel em: <https://www.forbes.com.mx/6-rasgos-clave-de-los-millennials-

los-nuevos-consumidores/>. Acesso em: 26 fevereiro 2019. 

GUTIÉRREZ-RUBÍ, A. Millennials en Latinoamérica; una perspectiva desde Ecuador. 

[S.l.]: Fundación Telefónica, 2016. 

HOWE, N. Inside The Millennial-Inspired Co-Living Boom. Forbes, 2018. Disponivel em: 

<https://www.forbes.com/sites/neilhowe/2018/05/28/inside-the-millennial-inspired-co-living-

boom/#2a6a055c3851>. Acesso em: 27 fevereiro 2019. 

MULTILATERAL INVESTMENT FUND; IE BUSINESSE SCHOOL. Economia 

colaborativa em América Latina". [S.l.]: [s.n.]. 2016. 

SPACE 10; URGENT AGENCY. Imagine: Exploring the brave new world of sharing living. 

[S.l.]. 2018. 


