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RESUMO 

 

O ato de compartilhar é tão antigo quanto a história da humanidade e as ações voltadas para o 

compartilhamento têm modelado comportamentos de consumo na sociedade. Tal assunto vem 

sendo alvo de diversos estudos nos níveis acadêmicos e de mercado, o que inclui nesse 

movimento os estudos sobre a Economia Compartilhada e seus diferentes matizes. A 

Economia Compartilhada tem emergido nos últimos anos como uma abordagem disruptiva à 

maneira tradicional de planejar, modelar e fazer negócios entre empresas e entre pessoas. Este 

fenômeno ganhou um significativo impulsionamento em uma ampla gama de domínios, 

incluindo empreendedorismo, inovação, tecnologia e gestão em sua forma mais ampla. 

Apesar desta onda e interesse mercadológico e acadêmico, há uma falta de pesquisa mais 

aprofundada em suas diferentes óticas, principalmente na crescente diversidade de modelos de 

negócios de economia compartilhada e as implicações para o crescimento dos negócios, 

impacto na comunidade, sustentabilidade e políticas públicas. Grande parte das pesquisas 

existentes estão concentradas em publicações internacionais e no Brasil o assunto é bastante 

imaturo refletindo-se em pesquisas muito escassas. Desta forma, essa pesquisa procura 

alavancar um rigoroso método comparativo, o fs/QCA (Análise Qualitativa Comparativa do 

tipo fuzzy), para avaliar modelos de negócios de 12 empresas inseridas na economia 

compartilhada no Brasil. Aproveitando um rico conjunto de dados qualitativos extraídos de 

pesquisas e trabalhos existentes, esta pesquisa investiga os atributos dos modelos de negócios 

de economia compartilhada revelando por final uma configuração tipológica que representa a 

constelação de modelos de negócios das empresas inseridas na economia compartilhada no 

Brasil. Por fim, são explorados dilemas e paradoxos emergentes, bem como as implicações 

para startups, pesquisadores e demais interessados no contexto da economia compartilhada 

em âmbito nacional e internacional. 

 

 

Palavras-chave: Economia compartilhada; modelo de gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The act of sharing is as ancient as humankind’s history and actions focused on sharing have 

been modeling consumer behavior in our society. This subject has been targeted by many 

studies from academic and market levels, in which is included the studies about sharing 

economy and its different hues. Sharing economy has emerged in the last years as a disruptive 

approach to the traditional way of planning, modeling and making business between 

companies and people. This phenomenon earned a significant leverage in a wide gamma of 

domains, including entrepreneurship, innovation, technology and management in its widest 

ways. Although this trend and interest, academic and marketwise speaking, there’s a lack of a 

deepest research of its different views, such as ontology, technological facilitators, social 

boosters (consuming behavior) and mainly in the rising diversity of business models in shared 

economy and it’s implications to business growth, community impact, sustainability and 

public politics. Most parto of the existing researches are concentrated in the international 

scope. On the other hand, the subject is still very immature in Brazil, reflecting itself in 

shallow researches. Thus, this research aims to leverage a rigorous comparative methodology, 

the fs/QCA (Quantitative Comparative Analysis of fuzzy-set type), to evaluate business 

models from 12 brazilian companies inserted in the sharing economy in Brazil. Taking 

advantage of a rich set of qualitative data extracted from existing researches and other 

publications, this research investigates the attributes of business models in the sharing 

economy, revealing by the end a unique typological configuration that represents the 

constellation of business models of the companies within Brazil’s sharing economy business 

scope. Emerging dilemmas and paradoxes are explored, as well as the implications of 

business models for startups, researches e other interested parties in the context of sharing 

economy in both national and international scope. 

 

 

Keywords: Shared economy; management model. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

A economia compartilhada tem emergido nos últimos anos como uma abordagem 

disruptiva aos modelos tradicionais de negócios B2B (business to business) a B2C (business 

to consumers). A empresa Price Waterhouse Coopers (PWC, 2015) estima que o faturamento 

global de empresas de economia compartilhada em apenas cinco setores - viagem, 

compartilhamento de carros, finanças, funcionários, música e streaming de vídeo - 

aumentarão de $15 bilhões em 2015 para $335 bilhões em 2025.  

Talvez não seja nenhuma surpresa que se tem testemunhado uma explosão em startups 

de economia compartilhada, tanto em ambiente internacional quanto no Brasil, capturando o 

interesse e a imaginação de empresários, investidores e da comunidade acadêmica, e de outro 

lado despertando a ira de muitas outras partes interessadas da economia compartilhada que de 

algum modo podem se sentir ameaçados, classificando o surgimento de negócios baseados em 

compartilhamento como verdadeiros eventos de riscos para suas estratégias e formas de 

atuação clássicas de dominação de mercado, ou seja, estratégias tradicionais predatistas 

baseadas em “o mais poderoso leva tudo”. 

Os negócios baseados em compartilhamento evoluíram de iniciativas de empréstimo 

peer-to-peer (P2P) simples para plataformas complexas e redes de pessoas e empresas que 

interagem para o uso coletivo de recursos novos ou existentes. Isso vai desde a agricultura 

urbana compartilhada, descentralizada e auto organizada, até o desenvolvimento científico 

compartilhado em todo mundo. Apesar da crescente complexidade do fenômeno, a maioria 

dos meios de comunicação e estudos emergentes parecem pintar todas as atividades de 

compartilhamento e empresas, em particular, com a mesma pincelada, supondo que um 

modelo de negócios de tamanho único seja igual a todos. 

Mas o que na verdade significa Economia Compartilhada? Temos assistido a debates 

contínuos na imprensa, mercado, círculos políticos e cada vez mais entre os pesquisadores 

sobre o que realmente constitui a economia compartilhada, ou se, de fato, deve ser referida 

como tal ou em vez disso, a economia colaborativa (CHASE, 2015; OWYANG, 2015), 

consumo colaborativo e economia peer-to-peer (BOTSMAN, 2010) ou economia Mesh 

(MILLER, 2016). Enquanto isso, McLaren e Agyeman (2015) enfatizam a necessidade de 

justapor a economia compartilhada em um enquadramento além do paradigma que considera 

compartilhar em sociedade algo sem expectativa de ganho econômico. McLaren e Agyeman 
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(2015), Martin et al. (2015) e Chase (2015) definem a economia compartilhada como um 

sistema socioeconômico que permite um conjunto intermediado de trocas de bens e serviços 

entre indivíduos e organizações que visam aumentar a eficiência e a otimização de recursos 

subutilizados na sociedade.  

Para Cohen e Muñoz (2017), a economia compartilhada mantém a promessa de um 

mundo mais sustentável, dando acesso a recursos subutilizados por uma fração do custo para 

alguns que não podem ou não querem comprar novos produtos, e a chance de gerar uma renda 

extra para aqueles que já possuem tais recursos subutilizados. Segundo os autores, a economia 

compartilhada também é vista como fundamental para enfrentar problemas cujos 

desdobramentos têm contribuído para o agravamento de problema econômicos e sociais tais 

como o comportamento de hiperconsumo, uso excessivo e desequilibrado de recursos 

escassos e a desigualdade de renda e de oportunidades.  

No Brasil, a economia compartilhada é uma realidade em expansão e seus efeitos, em 

maior ou menor grau, já são sentidos em diversos segmentos. Um levantamento realizado em 

2017 pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC BRASIL) e pela Confederação Nacional de 

Dirigentes Lojistas (CNDL) em todas as capitais do país revela que os brasileiros estão cada 

vez mais adeptos, interessados e integrados na economia compartilhada (Consumo 

colaborativo no Brasil, 2017). Tal estudo investiga o uso das principais práticas de consumo 

colaborativo/compartilhado: o conhecimento e a utilização de produtos e serviços de forma 

compartilhada, os motivos para fazê-lo, a percepção sobre este conceito, o interesse das 

pessoas em compartilhar algo e as opiniões gerais a respeito desta prática, bem como sua 

influência na economia financeira. 

Os resultados indicam que os brasileiros estão atentos ao fenômeno, mas ainda aderem 

a ele de maneira tímida, na maioria das vezes; talvez por que a economia compartilhada 

traduza, essencialmente, um jeito novo de encarar as coisas, e nem sempre as pessoas estão 

abertas a mudanças tão significativas em seus hábitos de consumo. O estudo também 

demonstra que as modalidades de consumo colaborativo mais conhecidas e utilizadas pelos 

brasileiros são o aluguel de casas e apartamentos em contato direto com o proprietário (40%), 

caronas para o trabalho ou faculdade (39%) e aluguel de roupas (31%).  

Entretanto, o valor da economia compartilhada e dos negócios baseados em 

compartilhamento, neste contexto, residem além do potencial benefício econômico para os 

principais participantes deste movimento. Na verdade, esse vasto campo tem carecido de uma 

definição unificada não só do que significa a economia compartilhada, mas também como 

operam as empresas inseridas nesse contexto e como elas são configuradas em termos de 
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tipologia. Uma das ferramentas para sustentar a lógica por trás dos negócios e revelar a 

maneira como uma empresa está operando é a estrutura do modelo de negócios. O modelo de 

negócios explica como uma empresa cria, entrega e captura valor, descrevendo os principais 

elementos do negócio. Além disso, há indícios da relação de sucesso entre empresas de 

economia compartilhada e seus modelos de negócios (WEBER, 2014; DYAL-CHAND, 2015; 

COHEN & KIETZMAN, 2014).  

Da mesma forma, ao nos afastarmos de classificações arbitrárias da indústria, tal 

abordagem de configuração de modelos de negócios permite uma compreensão mais enxuta 

do espaço de compartilhamento. Ela elabora e testa uma série de atributos para compartilhar a 

modelagem de negócios e demonstra empiricamente as muitas maneiras diferentes pelas quais 

esses atributos se combinam para criar modelos de negócios exclusivos. Ambos os atributos e 

modelos podem estabelecer as bases para um novo fluxo de pesquisa dentro deste domínio 

emergente. 

Sendo assim, este trabalho está estruturado da seguinte maneira. Primeiramente, é 

apresentada uma revisão da literatura enfocando o campo emergente da economia 

compartilhada a partir de perspectivas sociológicas e gerenciais, destacando paradoxos e 

lacunas existentes. Em segundo lugar, é descrita a metodologia utilizada e a abordagem de 

amostragem. Em terceiro lugar, é apresentada e descrita a tipologia de modelos de negócio 

que emerge no cenário brasileiro e também as nuances e características dessa tipologia, que 

poderia ser chamada também de framework, à medida que a área de estudo amadurece no 

Brasil e no mundo. Este trabalho conclui discutindo as implicações dos resultados para 

pesquisa, prática e formuladores de constructos e caminhos complementares no intuito de 

acompanhar a rápida introdução e crescimento da economia compartilhada em seus campos 

de atuação. 

 

1.2 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO E JUSTIFICATIVA 

 

Devido ao fato da temática relacionada a economia compartilhada e seus modelos de 

negócios ser relativamente recente e com produção científica ainda limitada, suas tipologias 

(ou taxonomias) carecem de uma definição uniforme e se multiplicam nas visões de alguns 

autores tais como Botsman e Rogers (2011) e Schor (2014), que em conjunto compõem 

visões fragmentárias do tema que frequentemente reconhecem a economia compartilhada 

como um modelo de negócio uniforme (WEBER, 2014; NEWCOMBE, 2015). O escopo da 

pesquisa no campo da economia compartilhada e seus modelos de negócio é escasso e 
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limitado à afiliação setorial. Por exemplo, Botsman e Rogers (2011) subdividem a modelagem 

de negócios das empresas inseridas na economia compartilhada em três sistemas: (1) sistema 

de produtos e serviços, em que vários produtos de uma companhia são compartilhados ou 

alugados, que traz como benefício o fato de que os usuários não precisam comprar os 

produtos e, se precisarem aumentar a quantidade desses itens, basta solicitar; (2) sistema de 

redistribuição de mercados, que encoraja a redistribuição e reuso de itens que possivelmente 

seriam descartados e (3) estilos de vida colaborativos, que consistem na interação de pessoas 

com estilos de vida semelhantes e que querem compartilhar seus recursos e conhecimentos 

com outras pessoas. Olson e Kemp (2015) propõem a distinção de modelos de negócios 

apenas para a indústria de espaço/acomodação. Já autores como Cohen e Kietzmann (2014) 

discutem modelos de negócios em setores específicos, nesse caso por exemplo no setor de 

mobilidade/transporte.  

Portanto, há uma necessidade de categorização de modelos de negócios dentro da 

economia compartilhada em prol do conhecimento teórico e da aplicação prática. O 

conhecimento teórico é vital para uma observação mais próxima das empresas de economia 

compartilhada e para a criação de regulamentação adequada. Ao mesmo tempo, o uso prático 

da categorização do modelo de negócios de economia compartilhada se dissemina desde a 

construção de modelos de negócios (para startups em economia compartilhada) até a inovação 

de modelos de negócios (para empresas estabelecidas na economia tradicional). 

Utilizando tais pesquisas existentes sobre modelos de negócios para sustentabilidade e 

outros trabalhos e estudos emergentes sobre negócios baseados em compartilhamento e 

empreendedorismo (COHEN & MUNÕZ, 2017), esta pesquisa procura compreender a 

complexidade interna da economia compartilhada no Brasil com foco na diversidade de 

tipologias de modelos de negócios de empresas originalmente brasileiras utilizando-se uma 

metodologia de análise qualitativa comparativa configuracional do tipo fuzzy. 

Como ponto de partida, entre março de 2017 e abril de 2019 foi realizada uma revisão 

da literatura de pesquisas acadêmicas no portal Capes, sem restrição de base, sobre modelos 

de negócios da economia compartilhada, utilizando-se os descritores “shar* economy” AND 

“business model”, no título dos estudos e nas palavras-chave. Com a utilização do símbolo 

‘*’, contemplaram-se os termos ‘sharing economy’, ‘shared economy’, ‘business model’ e 

‘business models’. Foram localizados 41 resultados. Excluindo-se os que não estavam 

formatados como artigo, restaram 28. A leitura dos resumos possibilitou selecionar 19 artigos 

diretamente ligados ao tema, os quais, após lidos na íntegra, alicerçaram o referencial teórico. 

Serviram também de base para teorizar sobre o tema os trabalhos de Cohen e Munõz (2017), 
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através do levantamento bibliográfico conforme Apêndice A, assim como a pesquisa em 

fontes não acadêmicas tais como sites especializados, portais, relatórios de mercado e 

geradores de notícias sobre o tema. 

Até o momento, tem faltado clareza na área pela atribuição de apenas alguns atributos 

aos conceitos, tais como a otimização de recursos subutilizados ou a prevalência da interação 

peer-to-peer (P2P). No entanto, mesmo esses dois exemplos sugerem que exista um 

relacionamento binário, que os modelos de negócios da economia compartilhada otimizam os 

recursos subutilizados ou não, que são peer-to-peer ou não são e, se não forem, não fazem 

parte da economia compartilhada. Na realidade, como pode ser percebido, existem muitos 

gradientes e diversos fatores relevantes que se combinam de maneira única para criar 

diferentes tipos de modelos de negócios na economia compartilhada. Este trabalho busca 

justamente contribuir para o melhor entendimento do assunto ao considerar dentro da 

limitação do estudo o cenário brasileiro e assim as características de que definem a tipologia 

de modelos de negócio das empresas brasileiras inseridas nesse contexto. 

 

1.3 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

A literatura existente acerca da economia compartilhada possibilita a identificação de 

quatro problemáticas passíveis de estudo e aprofundamento: (1) ontologia, (2) tecnologia, (3) 

uma opção de consumo e seus direcionadores e (4) gestão de negócios colaborativos e seus 

modelos. 

A problemática (1) ontologia visa definir e conceituar o que é economia compartilhada 

e consumo colaborativo, destacam a necessidade de novas abordagens estratégicas e a 

economia    compartilhada como uma oportunidade em potencial. Nessa nova forma de 

economia, o consumo colaborativo manifesta-se como aquele em que as próprias pessoas 

envolvidas coordenam a aquisição e distribuição do recurso por uma taxa ou outra 

compensação (BELK, 2014). Essa problemática caracteriza-se pela identificação dos 

elementos que definem consumo colaborativo e economia compartilhada e apresenta alguns 

pontos convergentes, tais como: a) a preocupação com escassez dos recursos ecológicos, b) a 

necessidade de políticas que busquem sanar carências sociais e ambientais e c) a importância 

de delimitar os tipos e contextos nos quais a economia compartilhada ocorre. 

A problemática (2) tecnologia contempla a discussão sobre as tecnologias como 

veículo para que a economia compartilhada ou o consumo colaborativo aconteçam. Nessa 

temática fica evidente que os sistemas de informação podem facilitar a integração referente à 
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economia compartilhada, a qual tem diferentes perspectivas que precisam ser integradas 

(MARTIN, 2016). A tecnologia pode também contribuir para o desenvolvimento de confiança 

entre os envolvidos em um consumo colaborativo, por meio de mecanismos de redes sociais, 

focado principalmente no intercâmbio econômico e social (MOLZ, 2013). Nessa 

problemática, fica nítido o papel da tecnologia no nascimento da economia compartilhada e 

do consumo colaborativo.  

(3) Uma alternativa de consumo e seus direcionadores é outra temática que investiga a 

economia compartilhada como uma resposta ao movimento do hiperconsumo e aponta as 

motivações para a adoção desses novos modelos de negócio. Uma particularidade dessa 

problemática é que difere na abordagem, tem visões distintas. A primeira abordagem foca em 

aspectos mais comportamentais, adota como unidade de análise o indivíduo e apontando 

direcionadores relacionados a valores, sentimentos e crenças humanas como vetores para 

abraçar a economia compartilhada e o consumo colaborativo. A segunda abordagem nessa 

problemática é denominada socio técnica e tem com unidade de análise a organização vista 

sob alguma lente teórica socio técnica. 

(4) Gestão de negócios colaborativos e seus modelos é a última problemática 

identificada e o objeto de estudo desta pesquisa. Essa problemática discute estratégias para a 

adoção de um modelo de negócios pautado como economia compartilhada. Da mesma forma 

busca discutir questões relacionadas à operação de negócios de consumo colaborativo, como 

aspectos legais, morais e éticos, sugere uma intermediação entre credores e devedores a fim 

de eliminar ou minimizar ao máximo os riscos (WEBER, 2014). Também explora barreiras e 

oportunidades na gestão desses modelos de negócios com base no consumo colaborativo, 

oferece perspectivas interessantes para mercados e incentiva que as pessoas experimentem 

estilos novos de negociar, os quais são viáveis e sustentáveis (PEDERSEN & NETTER, 

2015). E por fim, analisa os componentes dos modelos de negócios de economia 

compartilhada em todos os setores emergentes desse espaço crescente, de uma forma que 

ajude a esclarecer o que são os modelos de negócios da economia compartilhada e como eles 

variam (COHEN e MUÑOZ, 2017).  

Apesar dos estudos publicados, Cohen e Muñoz (2017) consideram a economia 

compartilhada e seus modelos de negócios um tema pouco explorado, e ainda não bem 

compreendido, tanto na pesquisa acadêmica, quanto na prática de mercado. Para os autores, os 

modelos de negócios na crescente diversidade de empresas de compartilhamento são bastante 

díspares e exigem um exame mais aprofundado. Assim, os referidos pesquisadores 

publicaram um estudo em 2017, onde foram coletados e analisados uma série de dados 
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secundários de dezenas de empresas, cada qual representando diferentes categorias de 

atividade de compartilhamento. Nivelando-se os dados obtidos, os pesquisadores isolaram 

sete atributos que caracterizando assim tipologias distintas de modelos de negócios de 

compartilhamento.  

A escolha de tais empresas e suas respectivas categorias se baseou no modelo 

Honeycomb v3.0 (Owyang, 2016) por apresentar-se como uma proposta estrutural que 

procura descrever uma representação holística dos diferentes setores da economia, sendo estes 

alvos de total disrupção por empresas iniciantes (startups) ou já consolidadas, ambas 

utilizando abordagens da economia compartilhada. No entanto, o estudo de Cohen e Muñoz 

(2017) considerou apenas empresas atuantes no cenário internacional e considerou diferentes 

modelos de negócio de compartilhamento tendo como base uma definição da economia 

compartilhada mais holística e abrangente do que a deste estudo. Como resultado, os autores 

desvendaram uma tipologia de modelos de negócio de compartilhamento contendo cinco 

caminhos distintos ou configurações de elementos causais que levam a determinado resultado 

(outcome).  

Assim, buscando ainda desvendar questões referentes a tipologias de modelos de 

negócios da economia compartilhada, o presente trabalho parte de uma estrutura empírica e 

uma definição de economia compartilhada definida por Kumara, Lahiria & Dogana (2018) 

para, de maneira indutiva, entender um novo cenário com igual profundidade. Esse novo 

cenário escolhido envolve a realidade da economia compartilhada no Brasil, considerando a 

amostragem de 12 empresas brasileiras e respeitando os critérios metodológicos para seleção 

dos casos conforme determina o método fs/QCA. Para tal, foi considerado o modelo estrutural 

Honeycomb v3.0 (OWYANG, 2016) como base referencial das categorias e segmentos de 

negócio aonde a economia compartilhada se insere. 

Ao enfrentar esse desafio teórico e prático, esse trabalho procura descobrir a estrutura 

conceitual subjacente de modelos de negócios de compartilhamento, explorando a seguinte 

questão de pesquisa: Sob o olhar da causalidade múltipla conjuntural e configuração 

tipológica, como se caracterizam os modelos de negócios das empresas inseridas na 

economia compartilhada no Brasil?  

 

1.4 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Para atender à problemática apresentada, são propostos a seguir o objetivo geral e os 

objetivos específicos deste trabalho. 
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1.4.1 Objetivo Geral 

 

 Respondendo ao problema da pesquisa, o objetivo geral desse estudo é definir uma 

configuração tipológica que caracterize os modelos de negócios das empresas brasileiras 

inseridas na economia compartilhada no Brasil. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Para alcance dos objetivos gerais, são considerados os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Contextualizar, caracterizar e consolidar os conceitos sobre compartilhamento, 

economia compartilhada e modelos de negócio por meio de uma revisão extensa da 

literatura científica e complementar existente; 

b) Definir e conceituar as condições causais e de resultado (outcome) com base nos 

componentes subjacentes que caracterizea os modelos de negócios das empresas 

inseridas na economia compartilhada; 

c) Definir amostra e analisar empresas de origem brasileira inseridas no contexto da 

economia compartilhada, investigando seus modelos de negócio; 

d) Representar e descrever, através do método de análise qualitativa comparativa do tipo 

fuzzy (fs/QCA), a solução de configuração tipológica dos modelos de negócio da 

economia compartilhada no âmbito brasileiro; 

e) Discutir os resultados e apresentar as possíveis implicações para o estudo em si e 

também para estudos futuros. 

 

1.5 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Neste contexto, de forma a buscar uma melhor compreensão da situação problema, 

foram definidas abaixo as questões da pesquisa, que são as principais perguntas que se deseja 

responder com a elaboração deste estudo. 

Com o decorrer da investigação, as questões da pesquisa serão respondidas, tornando-

se objetos de discussões. As questões propostas, que guardam relação direta com os objetivos, 

são: 
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a) Quais são os conceitos trazidos pela literatura sobre a economia compartilhada e 

modelos de negócio de compartilhamento? 

b) Como se relacionam os principais componentes subjacentes dos modelos de negócios 

das empresas inseridas na economia compartilhada em termos de causalidade múltipla 

conjuntural? 

c) Como são os modelos de negócios de empresas originalmente brasileiras inseridas no 

contexto da economia compartilhada levando em conta os atributos que os compõem? 

d) De que forma os modelos de negócio dessas empresas resultam em tipologias, 

resultantes de uma análise qualitativa comparativa do tipo fuzzy? 

e) Como os resultados impactam nos estudos sobre modelos de negócios na economia 

compartilhada? 

O Quadro 1 demonstra a sistematização da situação problema, que foi transformada 

em objetivo geral, específicos e questões de pesquisa. 

 

Quadro 1 - Situação Problema, objetivos e questões de pesquisa 
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Fonte: O Autor (2018) 

1.6 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

A amostragem desse estudo foi limitada à um escopo local, particularmente composto 

por empresas originalmente brasileiras inseridas na economia compartilhada, ou seja, 

empresas que nasceram no Brasil e que atuam no contexto da economia compartilhada pela 

caracterização de seus modelos de negócio de compartilhamento. A atuação de tais empresas 

em âmbito nacional ou internacional não é fator limitante e sim a origem das mesmas.  

A decisão de delimitar o estudo ao Brasil se justifica pelo fato de ser um tema 

emergente com publicações limitadas ao cenário internacional, tendo como base o 

levantamento bibliográfico de publicações acadêmicas apresentado onde não foi possível 

identificar que tal similar estudo tenha sido realizado antes envolvendo empresas brasileiras 

em suas amostras, tampouco considerando um conceito sobre economia compartilhada focado 

SITUAÇÃO PROBLEMA OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUESTÕES DA PESQUISA
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(outcome) com base nos 

componentes subjacentes que 
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Sob o olhar da causalidade 

múltipla conjuntural e 

configuração tipológica, como se 

caracterizam os modelos de 

negócios das empresas inseridas 

na economia compartilhada no 

Brasil? 

Definir uma configuração tipológica 

que caracterize os modelos de 

negócios das empresas brasileiras 

inseridas na economia 

compartilhada no Brasil.



24 
 

 

na criação e geração de valor monetário que restringe a inclusão de outros tipos de atividades 

de compartilhamento.  

Algumas categorias do Honeycomb v3.0 (ex.: Municipal, Utilities, Corporations and 

Organizations e Analytics and Reputation) não puderam ser representadas por empresas 

brasileiras e, deste modo, não incluídas no escopo deste estudo, pois não envolvem qualquer 

compensação monetária. A outra condição de contorno é que a interação provedores e 

consumidores deve ser mediada pelo mercado. Assim, não foi considerada a carona 

tradicional ou o conceito de dar uma carona, uma vez que carece de intermediário.  

Além disso, não foram considerados mercados de compra e venda tradicionais ou 

sistemas de comércio eletrônico (Mercado Livre, por exemplo). Essas plataformas permitem 

mercado de transferência através de vendas, em vez de aluguéis, o que é contra a natureza da 

ação de “compartilhamento”. Adicionalmente, os recursos não devem pertencer ao facilitador 

de serviços, uma vez que anula o propósito dos sistemas econômicos entre pares (peer to peer 

ou P2P). Por esse motivo, não foram consideradas tais empresas (Coworkings, BikeRio, por 

exemplo). Como a empresa assume o papel de prestadora de serviços, o aspecto de 

compartilhamento que empresas de coworking ou aluguel de bicicletas oferecem é entre 

clientes, e não há interação entre as partes que compartilham.  

De uma forma geral, estudos sobre economia compartilhada no Brasil são escassos, 

assim como estudos sobre os modelos de negócios dessas empresas. Sendo assim, a limitação 

desse estudo também é motivada pela tentativa de compreender mais sobre esse assunto ainda 

bastante imaturo no Brasil e contribuir para seu desenvolvimento no seio acadêmico. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A ECONOMIA COMPARTILHADA 

 

2.1.1  Compartilhamento e consumo 

 

O compartilhamento tem estado presente ao longo da história da sociedade e 

apresenta-se como uma atitude natural no círculo íntimo das pessoas. Belk (2010) afirma que 

o indivíduo em um primeiro momento compartilha suas possessões entre familiares e amigos 

próximos em vez de com estranhos, priorizando o fato de que estar seguro precede a atitude 

de compartilhar. Belk (2014) endossa as sensações de vínculo e confiança em compartilhar 

bens com as pessoas mais próximas, e ao mesmo tempo que atribui situações menos 
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confortáveis ao se deixar o contexto mais próximo e seguro para compartilhar algo com 

pessoas estranhas.  

Os indivíduos tendem a encarar o compartilhamento como algo comum e uma 

oportunidade de se conectarem uns aos outros. Para Belk (2010), mesmo não sendo a única 

maneira de conectá-los, o compartilhamento representa um comportamento potencialmente 

poderoso ao desenvolver sentimento de solidariedade e vínculo. O compartilhamento convive 

com ideias de propriedade, posse e individualismo e é absorvido desde a infância em que se 

aprende que compartilhar é algo bom. Porém, estando fora do círculo familiar, e no contexto 

social quando se tornam adultos, tais hábitos adquiridos na infância se tornam incomuns, 

trazendo à tona as ideias ligadas a individualismo e posse. Belk (2010) define que há quatro 

dimensões abordadas conceitualmente sobre o tema compartilhamento: a) Possessividade e 

apego às posses; b) Independência versus interdependência; c) Privacidade, autoporosidade e 

o desconhecido; d) Utilitarismo: motivações pragmaticamente econômicas em compartilhar 

itens que melhorem o estilo de vida.  

Ingold (1986) menciona que o indivíduo quando parte para o convívio social com suas 

posses, e começa a interagir com desconhecidos, obtém mais sensação de generosidade ou 

troca, mas sem maiores vínculos. Essa atitude é diferente do sentimento de compartilhamento, 

relativo ao círculo familiar e íntimo. Ao endossar as sensações de segurança e confiança em 

compartilhar bens com as pessoas mais próximas, Belk (1988) atribui situações menos 

confortáveis ao se deixar o contexto mais próximo e seguro, como o de amigos e familiares, 

para compartilhar algo com pessoas estranhas. Quando ocorre esse compartilhamento externo 

ao círculo mais próximo, ele é entendido como uma extensão da família, conceituado pelo 

autor pelo termo extended self. Essa extensão de si mesmo aliada à sensação de segurança em 

compartilhar interesses e bens com estranhos é abordada de maneira similar por Ingold 

(1986).  

Mesmo sem vínculos fortes, porém igualmente relevantes como os de 

compartilhamento, são os sentimentos de troca e a cooperação. Existem diferentes exemplos 

do crescimento da popularidade de tais fenômenos, em função do desgaste da ideia de 

consumo e posse. Assim, abre-se espaço ao consumo sem a necessidade da propriedade, todos 

ganham dinheiro, tempo e qualidade de vida (BELK, 2014).  

As relações de compartilhamento no contexto econômico de Belk (2010) podem gerar 

sentimentos benéficos, entretanto eles estão atrelados à necessidade de segurança, e fazem 

com que as pessoas necessitem de intermediações corretas e relações confiáveis para que haja 
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engajamento ao fazerem transações. Assim, evitam-se possíveis riscos morais e 

constrangimentos.  

É uma preocupação válida diante da quantidade de recursos sendo compartilhados, 

bastando ter acesso a uma conexão e um browser (BELK, 2014). Um exemplo prático de 

necessidade de mediação correta é exposto por Weber (2014), citando um locatário de um 

serviço ao danificar algo e nesse caso haver meios disponíveis de se resolver tal problema, 

como seguros específicos, por exemplo.  

O comportamento das pessoas e suas impressões sobre se auto-exporem, em meios 

fora de seu conforto e conhecimento usuais, impacta em suas reações de consumo e 

compartilhamento. Essa auto-exposição envolve questões psicológicas e sociológicas 

consideradas por Belk (2014), ao abordar a economia compartilhada e o comportamento 

humano sob sua disposição ou não em compartilhar, colaborar e cooperar.  

Belk (2014) utiliza os exemplos de compartilhamento de lazer entre amigos, citados 

por Felson e Spaeth (1978), na argumentação do conceito de compartilhar. Ele aperfeiçoa o 

conceito, citando um cenário aderente ao consumo compartilhado. Alguém compra uma jarra 

de cerveja para a consumir em grupo, e, ao perceber que não beberá toda a cerveja, esse grupo 

convida um casal da mesa ao lado para compartilhar a bebida e as despesas, evitando 

desperdício e um consumo maior que o ideal.  

Compartilhar comida com amigos, vizinhos ou pessoas agregadas que estejam 

participando desses círculos é tido como uma experiência agradável, seja qual for a natureza 

do compartilhamento. Quando a experiência é gerada dentro dos limites de conhecimento, 

com pessoas mais íntimas, tem-se o conceito chamado de sharing in. Diferente de quando os 

indivíduos rompem os limites da intimidade de pessoas próximas, estendendo-se para um 

círculo externo com mais possibilidades de trocas e compartilhamentos, que é caracterizado 

como sharing out (BELK, 2014).  

Para Baumard, André e Sperber (2013) as pessoas não cooperam por cooperar, elas o 

fazem quando existe um benefício comum, e ao perceberem tal benefício, tomam ações 

coletivas para atingi-lo. Ainda, segundo esses autores, compartilhar e cooperar para o 

benefício coletivo premia aqueles que mais ajudam, sendo assim reconhecidos por seus 

esforços. Quanto mais se contribui para o todo, mais valor se tem.  

Price (1975) contribui com o estudo ao ponderar sobre redistribuição, reciprocidade e 

compartilhamento. A abordagem é bastante interessante, sendo que alguns podem confundir 

os termos. O autor comenta que, no compartilhamento, o fluxo geral de bens é assimétrico e 

direto. Na reciprocidade, o fluxo é simétrico e direto. Na redistribuição o fluxo é assimétrico e 
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indireto. A reciprocidade envolve “lados”, enquanto o compartilhamento envolve uma relação 

acessível. A reciprocidade significa “retornar algo da mesma forma” e é até certo ponto 

incompatível com a intimidade das relações emocionais como as ações de compartilhamento.  

Apesar da atitude de compartilhar ter dimensão ubíqua e ser onipresente, é quase 

invisível na literatura acadêmica, que aborda de uma forma mais interessada os 

comportamentos de consumo (Belk, 2010). Talvez essa invisibilidade esteja no fato de 

estudos considerarem mais os atos de doação ou generosidade, amplamente abordados pela 

literatura, devido às sensações positivas geradas por ações generosas. Esse conceito, 

abordando o ato de doar com transferência de propriedade, é chamado de gift giving (BELK, 

1976; GREGORY, 1982; SHERRY JR., 1993).  

Levando em consideração a disponibilidade, os custos envolvidos e a demanda pelos 

produtos e serviços, Lamberton e Rose (2012) desenvolveram um modelo de utilidade 

considerando o compartilhamento em sistemas, caracterizando-os por rivalidade e 

exclusividade. “Rivalidade” significa o quanto diminui a disponibilidade para outros 

consumidores (escassez) de um produto ou serviço utilizado por alguém, levando a uma 

concorrência por determinada oferta de compartilhamento. "Exclusividade" significa o quanto 

o acesso a um produto ou serviço pode ser controlado e limitado a um grupo de 

consumidores.  

Assim, as pessoas consideram a utilidade e os custos envolvidos em relação à posse ou 

compartilhamento de bens, podendo estarem mais aptas a dividir. Interessante é que essa 

aptidão e disposição tende a acontecer quando há muito em comum, reduzindo a 

competitividade entre os envolvidos.  

Para tais autores, o ato de compartilhar não necessariamente envolve transações 

monetárias, mas se configura na economia compartilhada por ser um comportamento de 

consumo consciente, dando acesso a bens e serviços sem a obrigatoriedade do acúmulo de 

produtos desnecessariamente. Por isso, o termo “compartilhamento” pode parecer paradoxal, 

por se apresentar como alternativa econômica em sistemas capitalistas e, ao mesmo tempo, 

oferecer uma via para um consumo, mais responsável, menos hiperconsumista e mais frugal 

(PÉREZ; ESPOSITO, 2010). Apesar dessa aparente incoerência, a economia do 

compartilhamento atrai consumidores cada vez mais propensos ao uso e experimentação, em 

ambientes de consumo na maioria das vezes conectados por redes diversas (SCHOR et AL., 

2015).  

Assim, tendo por base os conceitos sobre compartilhamento, emergem os conceitos de 

Economia Compartilhada. 
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2.1.2 Economia Compartilhada 

 

A economia compartilhada é um novo modelo de mercado em seu estágio inicial que 

ganhou mais atenção ultimamente desde o crescimento explosivo de empresas como Airbnb e 

Uber (SCHOR, 2014). Alguns elementos introdutórios em relação a este assunto podem ser 

retirados do estudo detalhado sobre economia compartilhada de Olson e Kemp (2015), 

ademais muitos especialistas argumentam que a ideia não é nova, mas mais uma extensão dos 

modelos de mercado existentes das empresas que criaram novos mercados e fomentaram a 

confiança e a colaboração na web. Desse ponto de vista, os predecessores das empresas de 

economia compartilhada eram e-Bay, Wikipedia, PayPal, Facebook e YouTube (“The rise of 

the sharing economy”, 2013).  

Os principais facilitadores desta economia são basicamente ligados à Internet: a 

disponibilidade de armazenamento em nuvem e análise de dados em rede (ou big data), o uso 

de mídias sociais e dispositivos móveis. No entanto, vale ressaltar que a internet não criou a 

economia compartilhada, mas aumentou o ritmo e o alcance das atividades que as pessoas 

vêm praticando há algum tempo (como sublocação, aluguel, aluguel de carros, bibliotecas 

públicas etc.). Isso explica por que o termo apareceu aos olhos do público em meados dos 

anos 2000. 

Outra razão pela qual a economia compartilhada cresceu consideravelmente no final 

dos anos 2000 é a recessão de 2008-2009, quando as pessoas começaram a economizar muito 

e muitas perderam seus empregos. O Gráfico 1 mostra que a maior parte das startups de 

economia compartilhada apareceu no período pós-recessão, o que comprova o ponto acima. 

Quanto aos outros impulsionadores da economia compartilhada, pode-se citar a crescente 

consciência ambiental, assim como tecnologias de comunicação e internet difundidas 

(COHEN E KIETZMANN, 2014). A tecnologia e a inovação são essenciais para a economia 

compartilhada, pois ajudam a conduzir os negócios de maneira mais rápida e fácil (POSEN, 

2015). 

 

Gráfico 1 – Economia compartilhada e relações de consumo no mundo em 2000-2014 

por trimestres  
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Despesas de consumo pessoal

Fundação de importantes startups 

 

Fonte: Extraído e traduzido de Olson e Kemp, 2015 

 

Como a economia compartilhada evoluiu? Começou com o compartilhamento de 

recursos não utilizados entre indivíduos e, em seguida, estendeu-se à colaboração de 

consumidor para consumidor (C2C/P2P) e fornecedor para consumidor (B2C). Ao mesmo 

tempo, os recursos compartilhados se estenderam de tangíveis para intangíveis (CHOI ET AL. 

2014), e a lista de produtos e serviços que podem ser compartilhados é potencialmente infinita 

(POSEN, 2015). 

Não há uma definição geralmente aceita sobre economia compartilhada. O interesse 

para a economia compartilhada está crescendo à medida que cresce a controvérsia em torno 

do prazo (MARTIN ET AL. 2015). O estágio inicial da literatura sobre a economia 

compartilhada leva a uma definição comumente aceita. A maioria dos inovadores da 

economia compartilhada diz que a autodefinição e a definição da imprensa geralmente 

definem quais empresas pertencem ao grupo e quais não pertencem (SCHOR, 2014). 

A confusão em torno da economia compartilhada é impulsionada por vários termos 

usados para expressá-la. A economia compartilhada e o consumo colaborativo são 

frequentemente usados como sinônimos entre si na discussão profissional. Eles também são 

frequentemente usados como equivalentes à economia peer-to-peer (P2P) de Botsman (2010), 

ao consumo baseado em acesso, e à “rede”, que mostra o lado evolutivo e elusivo do termo 

“economia compartilhada” (MILLER, 2016). Segundo Koopman, Mitchell e Thierer (2014), 

Botsman e Rogers (2010) e Lobel (2015), a economia compartilhada, também conhecida 

como sharing economy, consumo colaborativo, economia colaborativa, economia P2P, 

disaggregated economy, human-to-human (H-2-H), community marketplace, economia on-
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demand, economia de aplicativos ou app economy, economia mesh, não possui uma definição 

universalmente padronizada. No entanto, todos os nomes com que o tema é tratado e 

encontrado nas literaturas econômicas recentes levam à uma característica semelhante que diz 

respeito à interação entre usuários trocando bens (produtos e/ou serviços) por um benefício 

monetário ou não por meio de uma plataforma digital. 

O problema da definição de economia compartilhada é intensificado pela falta de 

pesquisas sobre o tema. O termo “consumo colaborativo” ganhou popularidade depois que 

Rachel Botsman e Roo Rogers escreveram “What's Mine is Yours” (2010) (RAHBEK AND 

PEDERSEN, 2015). Para chegar a uma definição coerente sobre economia compartilhada, é 

importante discutir suas principais características e pontos de vista.  

Primeiro, muitos estudos concordam que a economia compartilhada certamente tem 

um elemento conflituoso. Ela representa uma ameaça à economia tradicional, em particular às 

empresas de muitos setores, como a indústria de viagens, bens de consumo e serviços, táxi, 

aluguel de transportes, etc. O tamanho da ameaça depende de quão severamente mudará a 

atitude dos consumidores em relação à propriedade (“The sharing economy: a new way of 

doing business”, 2015). Além disso, a economia compartilhada pode atrapalhar a economia de 

todas as cidades. A maior ameaça é para as cidades onde “as indústrias preexistentes de 

hospedagem e táxi são expressivas, bem amplas e politicamente ativas”. Muitas cidades nos 

EUA já se pronunciaram para restringir a economia compartilhada (NEWCOMBE, 2015). 

Em segundo lugar, a economia compartilhada contém um certo risco moral, que 

responde com confiança ao se construir através de vários sistemas de revisão. Pesquisas 

mostram que o risco moral para os consumidores afeta o envolvimento na economia 

compartilhada (SPC, 2017). Os participantes e os usuários devem confiar uns nos outros para 

realizar negócios juntos. Surpreendentemente, o número de casos em que os participantes da 

economia compartilhada falham um ao outro é relativamente pequeno (“The rise of the 

sharing economy”, 2013). Pesquisadores dizem que a mediação do risco moral aqui é 

conduzida pelos sistemas de informação. A plataforma de coordenação reúne informações de 

ambos os lados do acordo, aumentando a atratividade do serviço e a empresa geralmente 

emprega um sistema de classificação ou revisão, de modo a criar confiança entre as partes 

(WEBER, 2014).  

As empresas de compartilhamento levam muito a sério as questões de confiança. Por 

exemplo, a DogVacay, uma empresa americana fundada em 2011 que oferece um serviço de 

hospedagem de cães, tem um processo de triagem de cinco etapas que certifica apenas 15% 

dos solicitantes a oferecer serviços para cães. TaskRabbit, uma empresa também americana 
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fundada em 2008 que oferece um serviço para compartilhamento de tarefas qualificadas, 

executa verificações de identidade e registros criminais, bem como entrevistas pessoais. 

Todas as empresas de compartilhamento baseiam-se em méritos como confiança, 

conveniência e baixo custo, que são significativamente importantes para os consumidores 

(“The sharing economy: a new way of doing business”, 2015). O uso geralmente regular e os 

altos níveis de satisfação diminuem a aversão ao risco, o que mostra que a atitude em relação 

ao risco não é estática, mas está exposta a mudanças (SANTANA E PARIGI, 2015). 

Terceiro, existem vários benefícios da economia compartilhada. Seus defensores 

acreditam que ela trará resultados utópicos. Os benefícios que eles mencionam são o 

empoderamento das pessoas comuns, a eficiência e os níveis mais baixos de pegada de 

carbono. Benita Matofska, fundadora da organização não-governamental “The People Who 

Share” argumenta que a economia compartilhada tem o potencial de um sistema 

socioeconômico inteiramente novo, com compartilhamento e colaboração em seu coração 

(MATOFSKA, 2014). Schor (2014) acredita que a economia compartilhada tem um potencial 

de alocação de valor mais justo, negócios mais democraticamente organizados e consciência 

ambiental, além de aproximar pessoas de novas maneiras. 

Alguns especialistas acreditam em uma viabilidade a longo prazo da economia 

compartilhada. Olson e Kemp (2015) apresentam várias razões para isso acontecer. Primeiro, 

eles acreditam que esse modelo econômico é uma marca forte. Em segundo lugar, a economia 

compartilhada parece ser mais flexível na adaptação às necessidades dos consumidores, 

porque as empresas no mercado são altamente descentralizadas. Em terceiro lugar, os ativos 

oferecidos por meio de serviços compartilhados são às vezes muito únicos. Por último, as 

empresas de economia compartilhada são melhores em oferecer preços mais baixos. 

Botsman e Rogers (2011) argumentam que a economia compartilhada tem o potencial 

de liberar a sociedade das práticas de hiperconsumo. Heinrichs (2013) acredita que essa 

atividade pode criar “um novo caminho potencial para a sustentabilidade”. Outros argumentos 

a favor da economia compartilhada incluem uma utilização mais eficiente dos recursos, 

benefícios ambientais por meio da atividade econômica, formação de capital social e 

distribuição mais equitativa de bens e serviços (MARTIN ET AL. 2015). De acordo com a 

pesquisa dos líderes da cidade nos EUA sobre os principais benefícios da economia 

compartilhada, as respostas incluíram serviços melhorados, maior atividade econômica e 

empresarial (NEWCOMBE, 2015). 

Tendo discutido os resultados positivos da economia compartilhada, vale a pena 

discutir seu lado negativo. Os que estão contra a economia compartilhada argumentam que os 
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interesses econômicos das empresas que compartilham a economia também são predatórios e 

exploradores (SCHOR, 2014). Outros argumentos contra a economia compartilhada incluem 

seu lado regulatório problemático (MILLER, 2016; DYAL-CHAND, 2015) e elementos 

conflituosos para a economia tradicional (COHEN E KIETZMANN, 2014; SCHOR, 2014; 

OLSON E KEMP, 2015). 

Entre outras características da economia compartilhada, esta é crucial para o próprio 

sentido do negócio. Esse modelo econômico floresceu através da monetização do excesso de 

capacidade de itens tangíveis e intangíveis. O acesso a recursos e ativos inacessíveis é 

fundamental para a economia compartilhada (POSEN, 2015). A troca ou empréstimo ocorre 

principalmente quando o ativo é oneroso ou pouco utilizado, mas não necessariamente 

(“Economia Compartilhada”, N.D.) Refere-se principalmente aos bens “irregulares” ou ativos 

com excesso de capacidade. Bens irregulares são aqueles que excedem as necessidades 

imediatas do comprador quando comprados e são comprados somente quando o valor da sua 

vida útil é maior que o preço. Os exemplos de mercadorias irregulares são casas, 

apartamentos, escritórios, bicicletas, computadores, roupas, livros, brinquedos (“The sharing 

economy: a new way of doing business”, 2015). Esses bens e ativos têm muito pouco valor 

intrínseco para o proprietário quando não são usados ou pouco usados (OLSON E KEMP, 

2015). O conceito de compartilhamento criou mercados a partir de coisas que não seriam 

monetizadas de outra forma. 

A fim de gerar a definição de economia compartilhada para ser utilizada nesta 

pesquisa, é necessário reunir as definições já existentes deste termo. O quadro 2 reúne as 

definições de economia compartilhada encontradas nas principais bibliografias sobre o 

assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Definições da Economia Compartilhada 
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Fonte: O autor (2018) 

DEFINIÇÃO BIBLIOGRAFIA

Economia compartilhada é potencialmente um novo e completo sistema econômico com 

compartilhamento e colaboração em sua essência, viabilizado através de 10 elementos 

constitutivos.

B. Matofska, 2014

Economia compartilhada é uma maneira para indivíduos obterem sucesso, 

compartilhando bens privados e informações sobre a demanda de mercado para esses 

bens

Rashmi Dial-Chand, 2015

Economia compartilhada é um mercado que satisfaz as seguintes condições:

1. Usuários são indivíduos, empresas ou máquinas;

2. Há oferta excedentária de bens ou conjunto de habilidades e, desta forma, o 

compartilhamento gera economia de benefícios tanto para o compartilhador quanto para o 

usuário.

3. A internet fornece meios de comunicação e gerenciamento do que é compartilhado.

Olson &Kemp, 2015

Economia compartilhada é um modelo econômico onde pessoas estão criando e 

compartilhando bens, serviços, espaço e dinheiro com os outros
Stephen Miller, 2016

Economia compartilhada é o produto de uma nova era onde bens inutilizados tornam-se 

serviços peer-to-peer (P2P) para contratação, viabilizado através de internet e 

smartphones

Michael Cusumano, 2015

Economia compartilhada é um modelo econômico mediado pela internet que se baseia 

em compartilhamento, troca, comercialização, ou contratação de produtos e serviços, 

viabilizando acesso sobre a propriedade

Botsman & Rogers, 2013

A economia compartilhada facilita a propriedade comnunitária, produção local, 

cooperação, empreendimento de pequena escala, e a regeneração da economia e 

abundância natural; e estimula formas inovadoras de compartilhar recursos inutilizados

H.A.Posen, 2015

A economia compartilhada é o crescimento do ecossistema de fornecedores e 

consumidores de acesso temporário a produtos e serviços
Santana e Parigi, 2015

Economia compartilhada é o consumo colaborativo realizado aravés de atividades de 

compartilhamento, troca e aluguel sem possuir o bem
Choi et al., 2014

Um sistema socioeconômico que permite um conjunto intermediado de trocas de bens e 

serviços entre indivíduos e organizações que visam aumentar a eficiência e otimização 

de recursos subutilizados na sociedade

McLaren e Agyeman (2015), 

Martin et al. (2015) e Chase 

(2015)

Economia compartilhada é a monetização de ativos subutilizados que são de 

propriedade de provedores de serviços (empresas ou indivíduos) por meio de 

aluguel de curto prazo

Kumara, Lahiria & Dogana, 

2018
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Levando em conta todas as definições de economia compartilhada e recursos críticos, 

a definição a ser usada neste trabalho é a que se baseia no trabalho de Kumara, Lahiria & 

Dogana (2018), a saber: “economia compartilhada é a monetização de ativos subutilizados 

que são de propriedade de provedores de serviços (empresas ou indivíduos) por meio de 

aluguel de curto prazo”. 

Tendo definido a economia compartilhada, é hora de olhar o modelo de negócios 

como a estrutura principal deste trabalho. 

 

2.2 MODELOS DE NEGÓCIO 

 

2.2.1  Definições de modelos de negócio 

 

A abordagem conceitual sobre modelos de negócio é fundamental para entender a 

estrutura deste estudo. Para Zarei e al. (2011), o conceito de um modelo de negócio se traduz 

no entendimento sobre como empresa opera e gera valor. Assim, torna-se necessário 

compreender a dinâmica de como os modelos de negócios das empresas inseridas na 

economia compartilhada interferem na economia tradicional (WEBER, 2014 COHEN E 

KIETZMANN, 2014; DYAL-CHAND, 2015; OLSON E KEMP, 2015).  

Similarmente ao conceito de economia compartilhada, não existe uma definição 

estabelecida e padronizada sobre o que é um modelo de negócio. Portanto, há a necessidade 

de se definir como tal definição será entendida e considerada neste trabalho. O interesse por 

modelos de negócios aumentou primeiro na área de e-business e passou a ser aplicado de 

forma mais universal. Outra abordagem para definir o modelo de negócios é baseada em 

dividi-lo em componentes. Por este meio, algumas das definições serão mencionadas. 

A partir da década de 1990, o termo "modelo de negócio" passa a receber diversas 

conceituações, principalmente a partir do momento em que a Internet passa a exercer forte 

influência nas práticas empresariais (OSTERWALDER E PIGNEUR, 2010). O conceito de 

modelo de negócio tem sido cada vez mais utilizado por estudiosos para abordar diferentes 

questões de pesquisa, em diferentes contextos, e em diferentes áreas de gestão, sem que haja 

um consenso sobre a sua definição (ZOTT; AMIT; MASSA, 2011). 

Rappa (2001) afirma que um modelo de negócio é um método de fazer negócios; os 

modelos de negócio descrevem como uma empresa cria valor, relaciona-se com seus parceiros 

e gera receita. Afuah e Tucci (2001) conceituam modelo de negócio como sendo um construto 

unificador para explicar a vantagem competitiva e o desempenho da empresa; é o método pelo 
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qual uma empresa constrói e utiliza os seus recursos para oferecer melhor valor aos seus 

clientes e gerar receita. Corroborando esses autores, Osterwalder (2004) também define 

modelo de negócio como sendo um método uma ferramenta conceitual formada por um 

conjunto de componentes inter-relacionados que descreve a lógica pela qual a empresa ganha 

dinheiro. 

Hamel (2000) dá uma definição de um modelo de negócio através de quatro 

componentes, que se definem como lógica do cliente, estratégia, recursos e rede. Mahadevan 

(2000) define um modelo de negócios por meio do fluxo de valor, do fluxo de receita e do 

fluxo logístico. Osterwalder (2004) introduziu a ontologia do modelo de negócio, que consiste 

em nove blocos de construção inspirados na abordagem do Balanced Scorecard (KAPLAN E 

NORTON, 1992) e em outras bibliografias de gestão (MARKIDES, 1999). Essa abordagem 

se baseia em quatro pilares do modelo de negócios, que são produto, interface com o cliente, 

gerenciamento de infraestrutura e aspectos financeiros, que respondem a quatro questões 

respectivamente: “O quê?”, “Quem?”, “Como?” e “Quanto?”. 

Entretanto, para Chesbrought e Rosenbloom (2002), o modelo de negócio é a lógica 

heurística que conecta o potencial técnico da empresa com a criação de valor econômico, 

devendo satisfazer as seguintes funções: articular a proposição de valor; identificar o 

segmento de mercado; definir a estrutura da cadeia de distribuição, estrutura de custos e de 

lucro, mecanismo de geração de receitas; estabelecer o relacionamento da empresa com 

fornecedores e clientes; identificar potenciais concorrentes; e, por fim, formular a estratégia 

da empresa para ganhar e manter sua vantagem competitiva. Zott e Amit (2007) conceituam 

modelo de negócio como sendo o design de um conjunto de transações da empresa, 

desenhadas para explorar o potencial da empresa em criar valor econômico, transcendendo as 

suas fronteiras. 

Tanto Chesbrought e Rosenbloom (2002) quanto Zott e Amit (2007) conceituam 

modelo de negócio por meio de definições muito próximas às de "estratégia empresarial". 

Segundo Joia e Sinval (2005), a maior parte das definições de modelo de negócio é muito 

próxima das principais definições de "estratégia", gerando dúvidas sobre a relação entre esses 

constructos. Entretanto, assim, esses autores, concluem que o modelo de negócio é um 

instrumento dinâmico e sistêmico de estratégia. 

Johnson et al. (2008) definem um modelo de negócio através de quatro elementos 

interligados que criam e fornecem valor quando tomados em conjunto: proposta de valor do 

cliente, fórmula de lucro, recursos-chave e processos-chave. Onetti et al. (2010) propõe a 

definição que engloba decisões de localização e internacionalização. Isso significa que o 
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modelo de negócios pode explicar como os recursos de uma empresa são alocados (foco) 

geograficamente (locus) e como eles são gerenciados (modus) para suportar a proposta de 

valor.  

Mais adiante, em 2010, Osterwalder publicou um livro direcionado a profissionais em 

colaboração com Pigneur (“Business Model Generation”), que deve ser usado ao desvendar os 

modelos de negócios das empresas. A abordagem de Osterwalder e Pigneur (2010) também é 

chamada de “modelo de negócios Canvas” e inclui nove blocos de construção, que descrevem 

a maneira como a empresa cria, captura e entrega valor. A ferramenta foi originalmente 

orientada para profissionais que gerenciam empresas no caminho da inovação do modelo de 

negócios e startups.  

Acadêmicos de administração e empreendedorismo demonstraram um crescente 

interesse na relevância, diversidade e implicações dos modelos de negócios dentro e entre 

segmentos de negócio. Osterwalder e Pigneur (2010) têm sido amplamente creditados por 

trazer uma proposta estrutural para modelo de negócios, quase procedimental, com a 

introdução do modelo de negócios Canvas e seus nove elementos associados. É claro que 

grande parte das ferramentas de pesquisa e práticas focadas em modelos de negócios foram 

orientadas para ambientes tradicionais de negócios e startups (por exemplo, DOGANOVA E 

EYQUEM-RENAULT, 2009). 

Para efeito, assim como foi feito para a definição de economia compartilhada, foi 

construído o quadro 03 das definições de modelo de negócio e discussão sobre alguns dos 

seus principais elementos. 
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Quadro 3 – Definições de Modelos de Negócio 
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Fonte: O autor (2018) 

DEFINIÇÃO BIBLIOGRAFIA

Modelo de negócio é uma arquitetura para o produto, serviço e fluxos de informação, 

incluindo a descrição de vários agentes empresariais e seus papéis; e a descrição de 

fontes de rendimentos. 

Timmers, 1998

Modelo de negócio é um abstrato modelo conceitual que representa o negócio e a 

lógica de monetização de uma empresa, que atua como uma espécie de cola entre 

estratégia de negócio e processos. 

Osterwalder, 2004

Modelo de negócio é uma combinação de quem, o que, onde, quando, por que e 

quanto uma organização utiliza para fornecer seus bens e serviços e desenvolver 

recursos para dar continuidade a seus esforços. 

Mitchell and Coles, 2004

O modelo de negócio descreve uma lógica de como uma organização cria, apresenta e 

captura valor. 
Osterwalder and Pigneur, 2010

Modelo de negócio é um resultado de ações de gerenciamento – planejado, emergente 

ou realizado – em definir as ofertas de uma empresa para outras partes econômicas, 

os limites de suas atividades e a lógica para gerar lucros a partir de ofertas e 

atividades. 

Shi and Manning, 2009

O modelo de negócio reflete no sistema operacional e de produção de uma empresa, 

e também captura a forma como uma empresa funciona e gera valor. 
Witz et al., 2010

Modelo de negócio é uma ferramenta conceitual que contém um conjunto de 

elementos, seus vínculos expressam a lógica de uma empresa em gerar renda. 
Zarei et al., 2010

Modelo de negócio é uma maneira que uma empresa estrutura suas próprias 

atividades ao determinar o foco, o local e o método de seu negócio. 
Onetti et al., 2010

O design ou arquitetura da criação de valor, entrega e mecanismos de captura. 

A essência de um modelo de negócios é que ele cristaliza as necessidades do 

cliente e a capacidade de pagamento, define a maneira pela qual a empresa 

responde e entrega valor aos clientes, atrai os clientes a pagar pelo valor e 

converte esses pagamentos em lucro por meio do design adequado e operação 

dos vários elementos da cadeia de valor. 

Teece, 2010

É um “sistema de atividades interconectadas e interdependentes que determinam a 

forma como a empresa faz negócios com seus clientes, parceiros e fornecedores”.
Amit e Zott, (2012, p. 42)

“Especifica como uma empresa é capaz de ganhar dinheiro com o fornecimento de 

produtos e serviços”.

Boons e Lüdeke-Freund, (2013, 

p. 9)

São “novos logs da empresa, novas vias para criar e capturar valor para seus 

stakeholders, focando principalmente em encontrar novas formas de gerar receita e 

definir proposições de valor para clientes, fornecedores e parceiros”.

Casadesus-Masanell e Zhu, 

(2013, p. 464)

É considerado como uma unidade de análise excelente para o estudo e avanço das 

abordagens gerenciais e empreendedoras comuns, além de estimular e revitalizar 

filosofias de negócios antigos e novos.

Schaltegger, Lüdeke-Freund e 

Hansen, (2016)

Representa uma estrutura conceitual para organizar a criação de valor de uma 

empresa e garantir rentabilidade. Fatores internos e externos devem ser considerados 

como um quadro holístico. Além das implicações gerais da estratégia corporativa, os 

clientes e o mercado (fatores externos), por um lado, e as condições de provisão de 

serviços/criação de valor (fatores internos), por outro, devem ser levados em 

consideração.

Wirtz et al., (2016)
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Zott, Amit e Massa (2011), após uma extensa revisão de literatura, levantaram temas 

emergentes comuns entre os estudiosos, como: 1) os modelos de negócio estão emergindo 

como uma nova unidade de análise; 2) os modelos de negócio enfatizam uma abordagem 

holística para explicar como as organizações realizam os seus negócio; 3) as atividades de 

uma empresa desempenham um papel importante na concepção do seu modelo de negócio; e 

4) os modelos de negócio buscam explicar como as empresas criam valor, não apenas como 

elas o capturam. 

A maior parte dos estudos sobre modelos de negócio tem como foco o e-business 

(negócios realizados eletronicamente), esses estudos buscam compreender as novas formas de 

se fazer negócio baseadas na Internet, assim como, as novas atividades desempenhadas por 

essas empresas (ZOTT; AMIT; MASSA, 2011). O crescimento de empresas baseadas na 

Internet tem sido impulsionado pelas tecnologias de processamento, armazenamento e largura 

de banda, cada vez mais rápidas, eficientes e baratas, propiciando baixo custo marginal aos 

serviços e produtos digitais (ANDERSON, 2009). Assim, essas tecnologias estão tornando 

possível a oferta de novos produtos e serviços, bem como o desenvolvimento de canais de 

distribuição inovadores (OSTERWALDER, 2004). Ou seja, permitem o desenvolvimento de 

novas formas de criar e entregar valor (ZOTT; AMIT; MASSA, 2011). 

Embora haja uma falta de consenso sobre a definição do que realmente é um modelo 

de negócio (AREND, 2013), uma definição útil para os propósitos desta pesquisa é a de Teece 

(2010):  

 
“O design ou arquitetura da criação de valor, entrega e mecanismos de 

captura. A essência de um modelo de negócios é que ele cristaliza as necessidades do 

cliente e a capacidade de pagamento, define a maneira pela qual a empresa responde e 

entrega valor aos clientes, atrai os clientes a pagar pelo valor e converte esses 

pagamentos em lucro por meio do design adequado e operação dos vários elementos 

da cadeia de valor. (TEECE, 2010 p. 179)”. 
 

 

Os modelos de negócio são elaborados com a finalidade de sintetizar o pensamento a 

respeito da maneira pela qual as empresas realizam negócios e conduzem seus produtos e 

serviços ao consumidor (ZOTT; AMIT; MASSA, 2011; LAMBERT; DAVIDSON, 2013). 

Para Teece (2010), a essência de um modelo de negócios está na definição da maneira como 

ele cria valor e no modo como a empresa responde e entrega valor aos clientes, seduzindo-os 

a pagar por esse valor e convertendo esses pagamentos em lucro, através de um design 

adequado e da operação dos vários elementos da cadeia de valor, estabelecendo vantagem 

competitiva. Apesar de todas as abordagens aproximarem, na essência, da mesma definição, 
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optou-se pela escolha daquela que mais se aproxima dos objetivos desse trabalho em 

consonância com os conceitos da econômica compartilhada abordados. 

Tendo definido modelo de negócios, é necessário descrever uma estrutura de modelo 

de negócios específica que será usada para analisar as empresas de economia compartilhada. 

 

2.2.2 Modelos de Negócio na Economia Compartilhada 

 

Nos últimos anos, surgiram vários negócios totalmente novos e diferentes baseados em 

compartilhamento. Segundo Botsman e Rogers (2011), o que os modelos de negócios 

subjacentes têm em comum é que eles operam na “economia compartilhada” do consumo 

colaborativo, em que pessoas ou organizações oferecem e compartilham recursos de maneiras 

novas e criativas. O Airbnb permite que as pessoas aluguem parte ou todas as suas casas para 

estadias curtas, e o Uber permite o compartilhamento de viagens em tempo real, baseado em 

localização. 

Um número cada vez maior de indivíduos que não consideravam a possibilidade de 

alugar um carro ou alugar um quarto em uma residência particular há alguns anos, agora 

preferem esses modelos de compartilhamento às alternativas mais comuns. Enquanto Airbnb 

e Uber recebem toda a atenção da mídia devido às suas valorizações e penetração de mercado 

sem precedentes, eles também atraíram a atenção de uma série de partes interessadas que 

afirmam que esses modelos competem injustamente em um ambiente não regulamentado, não 

cumprem padrões mínimos de qualidade e segurança, exploram trabalhadores “sob demanda” 

e, no caso de algumas listagens com o Airbnb, têm impactos prejudiciais nos bairros locais e 

na qualidade de vida nas cidades (MCLAREN E AGYEMAN, 2015). 

   Em contrapartida, pode-se encontrar Repair Cafés e Food Preps, iniciativas 

comunitárias usando um modelo similar (ou seja, recursos subutilizados, interação peer-to-

peer e plataformas de colaboração) para criar benefícios públicos, que podem ou não evoluir 

para criar um negócio formal (COHEN E MUÑOZ, 2016). Repair Cafés, Food Preps, hortas 

comunitárias e muitas outras ações comunitárias dependem de compartilhamento e comércio, 

assim como o Airbnb e o Uber, mas o propósito, a governança e os resultados esperados são 

inequivocamente diferentes de suas contrapartes famosas (METCALF, 2015). No entanto, 

quando se trata de explicar o que é a economia compartilhada, inevitavelmente ambos os 

lados do espectro são frequentemente considerados como parte do mesmo paradigma 

econômico, através da aplicação de construtos como peer-to-peer, uso de plataformas e a 
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otimização de recursos subutilizados (CHASE, 2015), que inevitavelmente ficam aquém da 

unificação do campo. 

Uma das categorizações mais comumente referidas pertence aos autores do livro sobre 

consumo colaborativo Rachel Botsman e Roo Rogers (BOTSMAN E ROGERS, 2011). Essa 

categorização descreve três sistemas em consumo colaborativo. São eles: sistemas produto-

serviço (PSS), mercados de redistribuição e estilos de vida colaborativos. De acordo com 

Rachel Botsman (BOTSMAN, 2013), o consumo colaborativo é uma parte da economia 

compartilhada, juntamente com a produção colaborativa. A mesma fonte deixa o 

financiamento colaborativo e a educação colaborativa fora da economia compartilhada. Isso 

acontece por causa da confusão terminológica. O que é aceito como economia compartilhada 

neste estudo, Rachel Botsman chama de economia colaborativa. No entanto, de acordo com a 

definição de economia compartilhada apresentada, as empresas de financiamento colaborativo 

e de educação colaborativa também pertencem a ela. Essas empresas também fornecem 

acesso a bens e serviços com excesso de capacidade aos usuários por meio de plataformas 

situadas na Internet. 

Embora essa categorização não esteja descrevendo modelos de negócios, mas sim 

sistemas, ela costuma ser usada para categorizar empresas de economia compartilhada e 

abrange o sentido principal dos negócios sob cada sistema. Os sistemas de produto-serviço 

(PSS) permitem que produtos corporativos ou privados sejam compartilhados ou alugados 

peer-to-peer (P2P). Os mercados de redistribuição permitem que os bens usados sejam 

redistribuídos de onde não são necessários para onde são necessários. Estilos de vida 

colaborativos permitem que pessoas com interesses semelhantes se unam e compartilhem e 

troquem ativos menos tangíveis, como tempo, espaço, habilidades e dinheiro. De acordo com 

essa categorização, a AirBnB, por exemplo, se enquadra na categoria de estilos de vida 

colaborativos, Uber sob PSS e Beepi (a plataforma de vendas de carros usados com base nos 

EUA) no mercado de redistribuição. 

Outra categorização encontrada na literatura dedicada pertence a Olson e Kemp 

(2015). Eles fornecem uma descrição dos modelos de negócios em acomodações e indústria 

de hospedagem. Olson e Kemp usam o termo “modelo de negócio” para descrever o modelo 

de receita isolado ou a forma como as empresas estão ganhando dinheiro em seus negócios. 

Este não é um entendimento genérico do modelo de negócios adotado nesta pesquisa em 

particular, mas ainda vale a pena mencionar. Os autores citam três modelos de negócios: Taxa 

de Comissão do Negociante (Taxa de Compra), Taxa de Reserva do Hóspede e Assinatura. As 

Taxas de Comissão do Negociante cobram uma taxa percentual, dependendo da escala de seu 
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uso. As empresas que utilizam um modelo de negócio de Taxa de Reserva de Hóspedes 

cobram uma porcentagem da taxa de reserva com um tamanho de escala também. Os encargos 

do modelo de negócios de assinatura hospedam uma taxa fixa anual ou mensal. O AirBnB se 

enquadra no modelo de negócios de Taxa de Reserva de Hóspedes de acordo com essa 

categorização, e alguns dos serviços da WeWork (empresa de aluguel de espaço de trabalho 

dos EUA) se enquadram no modelo de Assinatura. Olson e Kemp reconhecem que diferentes 

serviços da mesma empresa no mesmo setor podem pertencer a diferentes modelos de 

negócios. 

Cohen e Kietzmann (2014) discutem modelos de negócios em diferentes mercados de 

mobilidade, como o compartilhamento de carros, o compartilhamento de viagens e o 

compartilhamento de bicicletas. Eles distinguem diferentes modelos de negócios de acordo 

com diferentes públicos e orientação de lucro/sem fins lucrativos. Essa categorização é muito 

específica nos negócios e não pode ser aplicada genericamente. Ela inclui modelos de 

negócios como o compartilhamento de bicicletas concedido por patrocínio, serviço de carona 

flexível e o compartilhamento de carro B2C. Sob essa categorização, o Uber e o Lyft estariam 

classificados como compartilhamento de carona P2P (C2C).  

Entretanto, tem havido um interesse crescente em modelos de negócios de economia 

compartilhada conforme Acquier et al. (2016) como estudiosos e especialistas no assunto 

buscam entender a crescente lacuna de abordagens para apoiar a intermediação 

frequentemente disruptiva de trocas entre colegas e organizações.  

 Cohen e Muñoz (2017), baseando-se na revisão de extensa literatura acadêmica e 

outros trabalhos emergentes sobre economia compartilhada, compreendendo dezenas de 

artigos, relatórios e livros, definem o modelo de negócios das empresas inseridas na economia 

compartilhada como sendo um constructo configuracional de elementos, estes definidos 

através de um conjunto de atributos a partir dos quais um modelo de negócio emerge 

(Apêndice A).  

O uso de termos entre estudos é altamente inconsistente e é possível observar várias 

sobreposições conceituais entre as construções usadas neles. Como resultado de análise da 

pesquisa de modelos de negócios existentes e emergente liderança em ideias em economia 

compartilhada, Munõz e Cohen (2017) conseguiram identificar sete atributos distintos de 

modelos de negócios de compartilhamento que serão a base deste trabalho para avaliação dos 

modelos de negócio das empresas brasileiras amostradas: 1) plataformas de colaboração, 2) 

recursos subutilizados, 3) interações peer-to-peer, 4) governança colaborativa, 5) orientada 

por missões, 6) financiamento alternativo e 7) confiança na tecnologia. 
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Plataformas para colaboração. Os autores identificaram especificamente a 

importância de uma plataforma como uma característica definidora das iniciativas de 

economia compartilhada. No caso de Chase (2015), as plataformas são consideradas uma das 

três características fundamentais que precisam estar presentes para que uma iniciativa seja 

classificada como uma plataforma. Apesar de um nível relativamente alto de concordância 

quanto à necessidade de plataformas estarem presentes, ainda há alguma controvérsia sobre se 

a plataforma deve ser digital ou se as plataformas físicas também são características 

diferenciadas aceitáveis. Cohen e Muñoz (2016) sugerem que as plataformas podem se referir 

a conexões digitais ou a recursos físicos distribuídos no compartilhamento de iniciativas que 

visam melhorar o consumo sustentável e a produção. 

Recursos subutilizados. Como foi o caso das plataformas, as referências revisadas 

indicam a importância de recursos subutilizados como uma característica distintiva dos 

modelos de negócios de economia de compartilhamento. Novamente, Chase (2015), que 

também foi cofundador da Zipcar, a empresa global de compartilhamento de carros, considera 

os recursos subutilizados como um componente necessário dos modelos de negócios de 

economia compartilhada. A Zipcar, no entanto, oferece ideias sobre percepções alternativas 

de recursos subutilizados. Dentro da mobilidade compartilhada e do compartilhamento de 

carros em particular, Cohen e Kietzmann (2014) observam um tratamento diferente dos 

recursos existentes. O compartilhamento de carros peer to peer, por exemplo, incentiva os 

parceiros a otimizar o uso de seus veículos pessoais (anteriormente comprados e, portanto, já 

existentes em circulação), enquanto os modelos de negócios como o da Zipcar normalmente 

dependem da compra e propriedade de novos veículos pelo intermediário, estacionado em 

toda a cidade com a intenção de incentivar a otimização desses novos veículos. 

Interações peer to peer. As interações peer to peer (P2P) representam o terceiro e 

último elemento identificado por Chase (2015) como uma condição necessária para que uma 

iniciativa seja considerada parte da economia compartilhada. Ironicamente, seu próprio 

empreendimento de sucesso, a Zipcar, poderia ser considerado carente desse elemento, uma 

vez que os recursos que estão sendo compartilhados (veículos) não são de propriedade de seus 

parceiros, mas sim de uma corporação. É claro que os veículos são compartilhados pelos 

parceiros por meio de um programa de associação, o que demonstra ambiguidade entre os 

elementos dos modelos de negócios da economia compartilhada. Apesar da ambiguidade 

potencial de interpretar o que constitui interações P2P, as interações de referência P2P 

apresentam-se como um elemento crítico de modelos de negócios de compartilhamento. 
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Governança colaborativa. Em um esforço para expandir o enquadramento da 

economia compartilhada além de plataformas de compartilhamento mediadas comercialmente 

e um paradigma de compartilhamento mais amplo, McLaren e Agyeman (2015) argumentam 

sobre a importância de modelos de governança colaborativos e participativos para modelos 

baseados na comunidade dentro do paradigma de compartilhamento. Outras fontes adicionais 

que foram analisadas pelos autores também aludiram à governança colaborativa como uma 

característica de modelos de negócios de economia compartilhada. 

Missão orientada. Pesquisadores de empreendedorismo vêm explorando alternativas 

para a formação de novos empreendimentos há décadas, introduzindo vários subsetores, tais 

como empreendedorismo social, empreendedorismo sustentável, empreendedorismo 

comunitário e empreendedorismo urbano, entre outros. Portanto, não é surpreendente ver 

alguns estudiosos de compartilhamento começando a explorar motivos mais amplos para os 

fundadores de iniciativas de compartilhamento. Borchert e Geisendorf (2016), por exemplo, 

desenvolveram uma taxonomia de iniciativas de economia compartilhada, observando uma 

combinação de lógicas de mercado e lógicas socioecológicas que impulsionam os modelos de 

negócios de 100 startups de compartilhamento na Alemanha. Tendo em vista os 

compromissos recentes de plataformas globais de compartilhamento para se tornarem 

legalmente vinculados por objetivos sociais e ecológicos como o Kickstarter, a onipresente 

plataforma de financiamento coletivo, reincorporando-se como uma Corporação Beneficente, 

enquanto Etsy, plataforma global para conectar parceiros com fabricantes artesanais, tornou-

se certificada B Corp em 2012, a missão de compartilhar empresas de economia não é apenas 

a maximização do lucro, ao menos não em todos os casos. 

Financiamento alternativo. A dimensão do financiamento alternativo apresenta-se 

como penuúltimo elemento analisado pelos autores. Por exemplo, Stephany (2015) explora o 

capital de risco tradicional e modelos alternativos para financiar startups de 

compartilhamento. Plataformas de financiamento coletivo, como Kickstarter, Indiegogo e 

Crowdcube, estão entre as plataformas de compartilhamento mais antigas e bem-sucedidas 

que surgiram nos últimos anos. Dada a dependência de transações peer-to-peer, há pelo menos 

uma percepção de sinergia com startups de economia compartilhada, ajudando a explicar a 

ascensão de plataformas de financiamento coletivo projetadas para ajudar a financiar mais 

startups de economia compartilhada, como Goteo na Espanha, ou o rápido crescimento e até 

mesmo mais rápida queda, O DAO, que levantou 150 milhões em moeda alternativa para 

investir em startups de economia compartilhada. 
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Dependência de tecnologia. Embora a mídia pareça encantada pelo compartilhamento 

possibilitado pela tecnologia, as fontes analisadas se concentraram pouco na dimensão da 

tecnologia, especificamente, como um componente crítico para modelos de negócios de 

economia compartilhada. Belk (2014), Sundararajan (2016) e Daunorienė et al. (2015) 

incluem um foco no papel da tecnologia, particularmente as tecnologias da web, que serve 

como um ponto de conexão principal para os parceiros em plataformas de compartilhamento. 

No entanto, vão além do papel de plataforma (nossa primeira dimensão) para explorar como 

as empresas de economia compartilhada são capazes de fazer uso de grandes volumes de 

dados, dados georreferenciados baseados em localização e outras tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) para facilitar transações mais eficientes entre parceiros. Enquanto isso, 

Cohen e Kietzmann (2014) prestam atenção especial à evolução das tecnologias para facilitar 

a melhoria da prestação de serviços para sistemas de compartilhamento de bicicletas e de 

compartilhamento de carros. 

Enquanto a pesquisa sobre economia compartilhada está aumentando rapidamente, a 

maioria do trabalho existente é de natureza conceitual ou normativa, deixando um vácuo na 

exploração empírica dos limites da economia compartilhada. Importante ressaltar que essa 

falta de evidência empírica, bem como o desenvolvimento teórico e a clareza em relação aos 

modelos de negócios divergentes, estão restringindo o crescimento de uma disciplina 

acadêmica interdisciplinar. Além disso, está impedindo o avanço do compartilhamento de 

segmentos da economia, já que as partes interessadas, como os elaboradores de políticas 

públicas, estão divididos pelas tensões entre abraçar a natureza disruptiva das atividades de 

economia compartilhada e proteger o público por meio de regulamentação adequada. 

Enfrentar esse enigma requer um exame empírico sistemático bem fundamentado sobre a 

crescente diversidade de modelos de negócios de economia compartilhada, capaz de captar a 

complexidade do fenômeno (COHEN & MUÑOZ, 2017). 

Os sete atributos discutidos serviram para guiar este trabalho no desenvolvimento de 

uma tipologia de modelos de negócio. A seguir, é apresentada a metodologia utilizada neste 

trabalho para este constructo característico das empresas brasileiras inseridas na economia 

compartilhada, que emergiu da combinação única desses atributos presentes ou ausentes 

nestas empresas estudadas. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Este capítulo descreve a metodologia utilizada para a pesquisa, incluindo sua 

classificação, o desenho da pesquisa e fluxo das etapas da pesquisa, o delineamento da 

pesquisa bibliográfica e documental e, por fim, a apresentação das tipologias de modelos de 

negócio das empresas brasileiras inseridas na economia compartilhada. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Selltiz, Wrightsman, Cook e Kidder (1976) afirmam que existem três níveis de 

pesquisa: exploratória, descritiva e explicativa. A pesquisa exploratória tem como objetivo 

esclarecer, criar e modificar construtos, no sentido de oferecer hipóteses e problemas para 

resolução em estudos posteriores. Normalmente, esse tipo de pesquisa é escolhido quando não 

há muita teoria desenvolvida sobre o tema e, por isso, pesquisas exploratórias oferecem uma 

visão geral sobre o assunto estudado e/ou constituem a primeira etapa delimitadora de uma 

pesquisa mais ampla. 

Pesquisas descritivas têm, conforme indica sua nomenclatura, a finalidade de 

descrever os fenômenos e/ou a população estudada. Elas também podem descrever não apenas 

a relação entre as variáveis pesquisadas, como também determinar a natureza desta relação, 

aproximando-se, desta forma, das pesquisas explicativas. Estas, por sua vez, objetivam 

identificar os fatores que determinam a ocorrência de um fenômeno. Por explicar o “porquê” 

das coisas, trata-se do tipo de pesquisa mais complexo de ser realizado (GIL, 1991). Levando 

em consideração os conceitos apresentados, o presente estudo quanto aos seus objetivos 

possui características que o classificam como um estudo exploratório.  

Quanto à abordagem, o estudo emprega o método de Análise Qualitativa Comparativa 

do tipo fuzzy (fs/QCA), apropriada para a análise de configurações complexas e construção 

de tipologias combinadas com noções de causalidade múltipla-conjuntural (AUS, 2009; 

DOTY, 1994). A causalidade múltipla conjuntural pressupõe a identificação de relações 

baseadas na teoria dos conjuntos aplicada para estudos de pequena amostra (Small-N) e seus 

mecanismos causais. De acordo com o Aus (2009), declarações genéricas sobre as condições 
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de escopo e domínios de aplicação não podem ser deduzidas de desenhos de pesquisa com 

apenas um caso (N=1), assim como os de grande amostragem (Large-N) envolvendo centenas 

de casos são pouco adequados frente ao desafio teórico de explicar diferentes lógicas 

comportamentais e mecanismos conjunturais causais pois exige do pesquisador uma 

capacidade cognitiva de análise de muitas variáveis e assim realizar inferências sobre os 

casos.  

Sendo assim, a fim de compreender os aspectos associados aos modelos de negócios 

das empresas brasileiras inseridas na economia compartilhada, optou-se também pela adoção 

da pesquisa qualitativa em complementação ao método fs/QCA, que privilegia “a análise de 

micro processos, os estudos das ações sociais individuais e grupais e realiza um exame 

intensivo dos dados coletados” (GUTBERLET & PONTUSCHKA, 2010, p. 219). O próprio 

termo “qualitativo” implica em extrair, das empresas envolvidas com o objeto de pesquisa, 

significados latentes que requerem uma percepção cuidadosa e em uma análise que consiga 

captar aspectos até então ocultos desses significados (CHIZZOTTI, 2003). Dessa forma, a 

pesquisa qualitativa parece oferecer as abordagens mais adequadas para a consecução de um 

trabalho de cunho explicativo como este. A pesquisa qualitativa é fundamental para a 

classificação e escolha dos casos estudados. 

O método de Análise Qualitativa Comparativa com pequena amostragem permite 

avaliar o potencial das relações causais que levam a um determinado resultado de interesse e 

identifica deste modo quaisquer combinações potenciais de conjuntos configuracionais 

existentes que possam emergir dos casos estudados. O método de Análise Comparativa 

Qualitativa do tipo fuzzy é do tipo misto pois se baseia na combinação de técnicas de 

testagem empírica quantitativas e racionalidade indutiva qualitativa através da análise de 

casos específicos (RAGIN, 2008). A complexidade lógica está baseada no fato de que 

diferentes combinações de características possuem o potencial de gerar diferentes resultados 

através da combinação com outros eventos ou condições (RAGIN, 2000).  

 

3.2 DESENHO DA PESQUISA 

 

Ao examinar a estrutura conceitual subjacente de um modelo de negócios de 

compartilhamento e como os diferentes atributos de tal estrutura se combinam para produzir 

diferentes modelos de negócios de compartilhamento, esta pesquisa foi dividida em quatro 

etapas.  
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Primeiro, foi realizada uma revisão da literatura acadêmica e complementar existente 

com o objetivo de analisar e identificar as características inerentes de um negócio inserido na 

economia compartilhada tendo como base a definição escolhida neste estudo. Em seguida, 

dentro desse contexto bibliográfico, foi utilizado como base referencial na aplicação 

metodológica o estudo sobre tipologias de modelos de negócios de compartilhamento extraído 

de Cohen & Muñoz (2017). Ao lidar com a complexa constelação de características sobre as 

quais emergem os modelos de negócios compartilhados, que são de natureza combinatória, os 

autores se basearam nas noções de causalidade múltipla-conjuntural e construção de 

tipologias (AUS, 2009; DOTY, 1994), partindo de uma análise de sete atributos ou condições 

e reconhecendo que compartilhar modelos de negócios necessariamente emergem de várias 

combinações distintas dessas condições, e que cada um deles representa um tipo ideal, 

causalmente conectadas e constituindo uma forma particular de compartilhar negócios. 

Assim, o presente estudo utiliza-se da mesma base conceitual para a análise das possíveis 

tipologias de negócios das empresas brasileiras estudadas. 

A segunda etapa compreendeu a definição da amostra e a coleta de dados, optando-se 

pela pesquisa qualitativa. Como a modelagem linear e o reconhecimento de padrões baseados 

em casos são limitados para lidar com a causalidade complexa, foi conduzida a Análise 

Comparativa Qualitativa do tipo fuzzy-set (fs/QCA), que é um método teórico de conjuntos 

de um membro de uma família de técnicas analíticas projetadas para visualizar e analisar a 

complexidade causal, mantendo a riqueza dos dados do caso (RAGIN, 2008). O uso da 

álgebra booleana e o teste contrafactual fs/QCA permite um conjunto único de ferramentas 

para realizar análises comparativas configuracionais das muitas potenciais combinações 

causais de condições que levam a um único resultado (outcome), e então derivar um conjunto 

equifinal, embora parcimonioso, de possíveis configurações causais de fatores que explicam 

as muitas estruturas subjacentes ao compartilhamento de modelos de negócios.  

O fs/QCA, como método, é particularmente adequado para a construção de tipologias, 

pois permite a construção de tipos ideais, preservando a integridade dos casos como 

configurações complexas de aspectos. Neste estudo, não se considera a construção de 

tipologias como um procedimento analítico destinado a ordenar e comparar grupos de 

elementos e agrupá-los em categorias (COHEN & MUÑOZ, 2017). Aqui, as tipologias são 

entendidas como enunciados teóricos complexos que, ao contrário dos tradicionais modelos 

lineares ou de interação de causalidade, podem acomodar múltiplas relações entre seus 

construtos, assim consideráveis níveis de complexidade causal (FISS, 2011). 
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A terceira etapa compreendeu a análise e interpretação dos resultados com base no 

método aplicado. Nesta etapa foram definidas as regras de membresía dos casos estudados 

(calibração dos dados coletados com a conversão das respostas em graus de pertencimento), 

as configurações causais e resultado (outcome), condições necessárias e suficiência, 

consistência e abrangência, gerando assim, as configurações tipológicas.  

Por último, na quarta etapa o estudo apresenta as conclusões e considerações finais 

trazendo uma visão sobre a configuração encontrada que caracteriza os modelos de negócios 

de empresas da economia compartilhada brasileira. Assim, o fluxo desenhado para realização 

desse estudo inclui: revisão da literatura, procedimentos de pesquisa, resultados e conclusões. 

O desenho da pesquisa está representado pela Figura 1 e traz as atividades realizadas no 

decorrer deste estudo. Nele se encontram as etapas de pesquisa que serão vistas no decorrer 

deste capítulo. 

 

Figura 1 – Desenho da Pesquisa 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

3.3 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

3.3.1 O método de Análise Qualitativa Comparativa (QCA) 

 

Uma das alternativas que surgiram às técnicas qualitativas e quantitativas tradicionais 

é conhecida pelo acrônimo QCA (Qualitative Comparative Analysis) traduzido assim como 
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Análise Qualiativa Comparativa. As bases do método foram construídas pelo livro seminal de 

Charles Ragin, “The Comparative Method: moving beyond qualitative and quantitative 

strategies”, lançado em 1987.  

A Análise Qualitativa Comparativa (QCA) é um método relativamente novo, porém 

aceito para a compreensão de pesquisas baseadas em estudos de caso. A técnica utiliza uma 

perspectiva holística ao explorar similaridades e diferenças entre os casos estudados. Assim, 

teoria e evidência são conectadas pela presença ou ausência de resultados (outcomes) em 

configurações de condições causais permitindo a análise de múltiplas combinações de causas 

que levam a um determinado resultado (RAGIN, 2014). Trata-se de uma técnica analítica 

inovadora que utiliza álgebra booleana para implementar princípios de comparação utilizados 

por acadêmicos e pesquisadores envolvidos com estudos qualitativos de fenômenos 

macrossociais. Esse método possibilita, um tratamento sistemático dos casos a partir da 

combinação lógica entre as condições estabelecidas, dela se extraindo possibilidades para a 

análise concreta dos casos escolhidos. 

Tipicamente, acadêmicos e pesquisadores orientados qualitativamente costumam 

examinar apenas poucos casos por vez. Compensando o número reduzido de casos, suas 

análises são ambas intensiva – tratando profundamente diversos aspectos de tais casos – e 

integrativa – examinando como as diferentes partes do caso se combinam, tanto no sentido 

contextual quanto no sentido histórico.  

Ao formalizar a lógica da análise qualitativa, o QCA torna possível trazer a lógica e 

intensidade empírica das abordagens qualitativas aos estudos que abrangem mais do que um 

“punhado” de casos – situações de pesquisa que normalmente demandam uso de métodos 

quantitativos orientados por variáveis. Métodos booleanos de comparação lógica representam 

cada caso como uma combinação de condições causais e de outcomes. Tais combinações 

podem ser comparadas entre si e então simplificadas de forma lógica através de um processo 

“botton-up” de comparação pareada.  

Algorítimos computacionais desenvolvidos por engenheiros eletricistas na década de 

1950 proveram técnicas que simplificam este tipo de informações, plotando seus respectivos 

dados em uma matriz reformulada como uma “tabela verdade” (truth table) e reduzida de uma 

forma que equaliza a minimização dos circuitos de ligação (RAGIN, 2008). A partir desta 

lógica algébrica, atribui-se dois valores para a variável, tornando-se uma variável categórica 

binária, em que os valores podem ser 0 ou 1. Esta, no entanto, não é a única forma de 

categorizar as variáveis. Considerando a finitude de valores estabelecida pela numeração de 0 

a 1, a função booleana também assumirá valores finitos para além de dois, sendo reproduzida 
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na tabela verdade. Nesta são dispostas as combinações de valores que as variáveis podem 

assumir e os correspondentes valores da função. Dessa forma, quanto mais valores forem 

estabelecidos de 0 a 1, maior o número possível de combinações lógicas. Isto possibilita 

ganhos analíticos por permitir considerar o universo possível de combinações entre as 

variáveis e os outcomes. 

Estes procedimentos de minimização espelham os métodos comparativos de estudos 

de casos, porém cumprindo a tarefa cognitiva mais necessária que é realizar múltiplas 

comparações configuracionais através de algorítimos computacionais. O objetivo da 

minimização lógica é representar, de maneira resumida, a informação na tabela verdade em 

relação as diferentes combinações de condições que produzem um outcome específico. Este 

método tem em vista comparar um número pequeno ou intermediário de casos, a partir de 

uma análise de configurações de condições dadas pela teoria, sem perder de vista a 

complexidade dos casos e as implicações teóricas dos achados. O método parte do 

pressuposto que nem sempre técnicas puramente quantitativas ou qualitativas respondem aos 

objetivos da pesquisa e das características particulares do objeto em estudo. 

O método de Ragin foi pensado como uma forma de realizar análises comparativas, 

buscando associações entre determinadas condições e o outcome, levando em conta o 

conjunto de configurações dos casos e não somente o efeito particular de uma variável sobre o 

outcome. Devido a esta particularidade, este tipo de análise é também denominado de método 

configuracional, tendo sido inicialmente desenvolvido para o estudo de um número pequeno 

ou intermediário de casos. Este método de comparação dos casos permite sistematizar, 

operacionalizar as variáveis ou configurações, possibilitando a análise cross-case, a partir de 

uma determinada teoria sobre o fenômeno em análise (RAGIN e RIHOUX, 2004, p.3). 

Permite a comparação, guardando a complexidade dos casos (within-case). Além disso, com 

esse método, é possível ir além da descrição, realizando “generalizações modestas”, mas com 

limitações temporais. 

O método configuracional, portanto, se diferencia dos métodos quantitativos 

tradicionais. A busca não é pela generalização estatística, mas pela generalização limitada no 

tempo e no espaço, a partir de um dado conjunto de casos selecionado intencionalmente e não 

de forma aleatória (contra KING, KEOHANE & VERBA, 1994). O teste na análise 

comparativa qualitativa é feito a partir de todas as condições em conjunto e não a partir da 

medição do efeito de uma variável particular sobre o outcome. Como afirmam Ragin e Rihoux 

(2004), os métodos quantitativos convencionais dependem da “correlação bivariada como a 

pedra angular da análise empírica”. Este tipo de procedimento não cabe nos métodos 
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configuracionais, pois a construção das condições depende da teoria que o pesquisador 

pretende testar, ou seja, são testadas conexões explícitas dadas teoricamente. Isto impacta em 

outros aspectos da pesquisa, como na seleção de casos e no alcance dos achados empíricos, 

conforme Quadro a seguir. 

 

 

 

 

Quadro 4 – Comparação entre os métodos quantitativos convencionais e o método 

configuracional 

 

Fonte: Adaptado de Rihoux; Ragin (2009) e Ragin (2008). 

 

Observa-se que o método configuracional segue um pressuposto diferente, tanto é que 

evita-se utilizar o termo “variável independente” para tratar das condições dadas pela teoria, 

já que elas são, em boa parte, inter-relacionadas. Esses conjuntos de condições geram 

determinados resultados, que são analisados à luz de uma tabela-verdade (truth-table). Esta 

tabela-verdade apresenta o total de combinações possíveis a partir da teoria e de sua 

operacionalização em condições, adequando-se, dessa forma, ao método. Nesta tabela, cada 

linha representa uma combinação específica, ou configuração, que leva a um determinado 

outcome.  

Métodos quantitativos convencionais Método configuracional (QCA)

Amostra aleatória
Seleção intencional dos casos para

incluir casos típicos

Generalização estatística
Generalização modesta, limitada no

tempo e no espaço

Causalidade única ou múltipla Causalidade múltipla conjuntural

Desmembra os casos em um conjunto de

variáveis independentes

Desmembra casos em um conjunto de

atributos inter-relacionados.

Foco nas variáveis e nas relações entre

variáveis causais e dependentes

Foco em configurações de variáveis que

resultem em diferentes resultados
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A análise detida das combinações informa os pesquisadores sobre quais as condições 

necessárias (isto é, aquelas presentes sempre que o outcome = 1) e suficientes (aquelas que, 

presentes, implicam no outcome = 1). Sendo assim, a tabela inteira apresenta todas as 

possibilidades de combinações entre as condições. A tabela-verdade é utilizada na análise 

comparativa das configurações de diferenças e semelhanças, de forma a resumir os padrões 

que existem em um conjunto de casos. Classifica os casos de acordo com as combinações de 

valores possíveis (RAGIN, 1994, p. 193). 

 

3.3.2 O método de Análise Qualitativa Comparativa do tipo fuzzy-set (fs/QCA) 

 

O método de Análise Qualitativa Comparativa do tipo fuzzy, ou fs/QCA, é baseado na 

teoria dos conjuntos focando no grau em que determinada variável é um subconjunto ou 

superconjunto de outra. Conjuntos são convencionalmente pensados como dicotômicos (nesse 

contexto chamados de “Crisp”) e desta forma os casos em estudo seriam considerados 

“dentro” ou “fora”. Por exemplo, em um determinado estudo sobre empregabilidade o 

conjunto formado por “trabalhadores empregados” seria convencionalmente representado por 

uma variável binária composta por dois valores, sendo 1 (“dentro” ou empregado) e 0 (“fora” 

ou não empregado).  

A análise fuzzy-set (fsQCA) é o tipo mais desenvolvido de QCA. A aplicação desse 

método é ideal para casos com grande complexidade, em que as condições tendem a ser 

derivadas de variáveis quantitativas contínuas. Essas variáveis quantitativas são transformadas 

em variáveis do tipo fuzzy, variando no intervalo de 0 a 1, a partir do nível de presença das 

condições, representando, de um lado, a exclusão completa da condição e, de outro, sua 

completa presença. Na lógica fuzzy, um dado caso pode pertencer, com certo grau, a um dado 

conjunto. Diferentemente do modelo dicotômico, existe a possibilidade de casos que 

apresentem condições intermediárias, evidenciando que existem diferentes níveis de presença 

de uma dada condição. 

Um conjunto convencional (ou “crisp-set”) é dicotômico: um dado caso está “dentro” 

ou “fora” de um conjunto, por exemplo, um conjunto de “empresas inseridas na economia 

compartilhada”. Portanto, um conjunto convencional é comparável a uma variável binária 

com dois valores, 1 (“dentro”, ex.: empresas inseridas na economia compartilhada) e 0 

(“fora”, ex.: empresas não inseridas na economia compartilhada). Um conjunto fuzzy (ou 

“fuzzy-set”), em contrapartida, permite a inclusão de membros pertencentes ao intervalo entre 

0 e 1 enquanto preservando os estados qualitativos de pertencimento total (dentro) ou não 
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pertencimento (fora). Desta forma, o conjunto do tipo fuzzy de empresas inseridas na 

economia compartilhada poderia incluir empresas que estão “totalmente dentro” 

(pertencimento = 1.0), algumas que estão “quase totalmente dentro” (pertencimento = 0.9), 

algumas que estão “nem totalmente dentro” ou “nem totalmente fora” (pertencimento = 0.5 

também conhecido como “crossover point”), algumas que estão “mais fora do que dentro” 

(pertencimento = 0.4) e assim decrescendo até as empresas que estão “totalmente fora” 

(pertencimento = 0) do conjunto. É possível ver um exemplo no Quadro 5 a seguir: 

 

 Quadro 5 – Comparação entre os tipos Crisp e Fuzzy - exemplo 

 

Fonte: Adaptado de Rihoux; Ragin (2009) e Ragin (2008). 

 

Embora seja tentador visualizar a condição de membresia (membership) como uma 

variável contínua, nas análises do tipo fuzzy ela é vista como uma calibração de um conjunto 

de variáveis relacionadas ao grau de pertencimento dentro de uma categoria. Através da 

calibração uma simples variável (ou múltiplas variáveis) é atribuída a um conjunto do tipo 

fuzzy representando ambas as análises qualitativas e quantitativas das características de um 

caso (RAGIN, 2006 p.8). É necessário um forte guia conceitual e teórico para estabelecer a 

membresia em cada conjunto formando assim uma relação baseada na teoria dos conjuntos 

entre conjuntos do tipo fuzzy e aspectos teóricos do estudo. Usando conhecimento 

substanciado em levantamento bibliográfico relevante para estabelecer o grau de membresia 

em conjuntos do tipo fuzzy resulta em uma medição detalhada de variáveis de casos 

cuidadosamente calibradas (RAGIN, 2000 p.7). 

Os conceitos básicos do método fs/QCA (Quadro 6) difere daqueles das técnicas de 

análise estatística padrão pois se baseiam nas correlações para determinar testes de 

causalidade e significância para acessar capacidade generalizada. O método fs/QCA foca na 

Crisp-set Fuzzy-set

1 = condição presente

0 = condição ausente
1 = condição completamente presente

0,5 < x < 1 = alto grau de presença da 

condição

0,5 = condição nem ausente e nem 

presente (crossover)

0 < x < 0,5 = baixo grau de presença da 

condição

0 = condição completamente ausente
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análise das condições suficientes e necessárias e na perspectiva da teoria dos conjuntos para 

determinar causalidade de resultados (outcomes). A causalidade complexa ou condições 

múltiplas que levam a um resultado (outcome) existe inerentemente na análise e é chamada de 

equifinalidade. Se as condições causais representam descritores do sistema (variáveis ou 

fatores) então as diferentes combinações dos descritores que levam ao resultado são os 

estados possíveis nos quais o sistema pode existir. 

 

 

Quadro 6 – Os seis conceitos básicos de importância no fs/QCA 

 

Fonte: Adaptado de C. Q. Scheider & Grofman (2006). 

 

O método fs/QCA é melhor aplicado quando o pesquisador assume (ou acredita) que a 

causalidade complexa está presente e a população de casos é muito reduzida pra fins de 

aplicação de técnicas estatísticas. Tipicamente, o pesquisador antecipadamente já adquire o 

conhecimento necessário sobre a população estudada e usa este conhecimento para definir, 

especificar e medir os conceitos chave aplicáveis ao sistema sob estudo. 

A criação de relações baseadas em teoria conjuntural, calibração de conjuntos do tipo 

fuzzy e a execução das análises baseadas no método fs/QCA envolve um processo de quatro 

etapas. Primeiro, os dados de medição dos elementos do estudo são criados como 

combinações de dados qualitativos e quantitativos. Segundo, uma calibração cuidadosa das 

Conceito do fs/QCA Descrição

Causalidade Complexa
O método fs/QCA foca na causalidade complexa ou nas múltiplas interações de 

condições capazes de criar os resultado (outcomes) do sistema

Equifinalidade Diferentes condições podem levar ao mesmo resultado (equifinalidade)

Dado qualitativo
Os dados analizados são qualitativos por natureza. Os dados expressam a 

membresía dos casos nos conjuntos

Interpretação A interpretação dos resultados em termos de condições necessários e suficientes

Relacionamentos baseados na 

teoria dos conjuntos

Conceitualização das relações entre condições e resultados como uma relação de 

conjunto (e não como covariação)

Análise Iterativa
A análise iterativa do fs/QCA requer a definição das condições e potencialmente 

adicionando ou deletando casos para descobrir conjuntos de condições causais
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medições dos dados é realizada definindo assim a membresia baseada na teoria dos conjuntos. 

A terceira etapa usa o método fs/QCA para criar configurações das medições que representam 

causas levando a resultados de interesse. A quarta etapa usa a consistência e cobertura dos 

conjuntos fuzzy para validar (ou invalidar) tais configurações. Tais etapas foram realizadas 

com o suporte do software fsQCA v3.0 para Windows. 

 

 

 

 

 

3.3.3 Seleção dos casos e amostra 

 

A amostra para este estudo foi composta por empresas originalmente brasileiras e 

inseridas no contexto da economia compartilhada. A seleção de casos em estudos de análise 

qualitativa comparativa do tipo fuzzy baseia-se em dois critérios principais: requer uma área 

de homogeneidade e dentro de uma heterogeneidade máxima de casos. Isto significa que 

todos os casos devem ser comparáveis em termos de características de fundo, mas ao mesmo 

tempo a amostra requer casos com resultados positivos e negativos. Dado que os casos são 

vistos como configurações de fatores, podemos supor que eles são homogêneos o suficiente 

para igualar suas diferenças, mantendo a especificidade de cada caso (RAGIN, 2000).  

A fim de entender melhor tantos modelos de negócios emergentes, foram coletados e 

analisados uma série de dados secundários de 12 empresas brasileiras diferentes, 

aleatoriamente selecionadas, cada uma representando uma categoria de atividade de 

compartilhamento provenientes da estrutura do Honeycomb v3.0 (Owyang, 2015). O modelo 

Honeycomb v3.0 (Apêndice 2) procura descrever uma representação holística dos diferentes 

setores da economia sendo interrompida por empresas iniciantes e consagradas, utilizando 

abordagens de economia compartilhada. O Honeycomb v1.0, lançado em 2014, consistia em 

apenas seis categorias. O Honeycomb v2.0 lançado em 2015 já consistia em 12 categorias. 

Em maio de 2016, foi lançada a v3.0, que contém 16 categorias divididas em outras 41 

subcategorias, demonstrando a rápida proliferação da economia compartilhada ao longo de 

alguns anos e o avanço dos estudos empíricos sobre o tema.  

Aproveitando os dados obtidos, foram selecionadas de forma independente uma 

amostra de empresas brasileiras que pudessem representar as 16 categorias do Honeycomb 

v3.0 para serem avaliadas de acordo com seus modelos de negócios, tendo como base de 

avaliação os atributos apresentados no levantamento bibliográfico desse estudo de forma que 

estes então transformados em variáveis para aplicação do método fs/QCA. Dessas 16 
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categorias, 04 não puderam ser avaliadas devido ao fato de não ter sido possível encontrar 

empresas brasileiras que pudessem representar tais categorias tendo como premissa os 

critérios da pesquisa e os conceitos discutidos. Importante notar que a definição de economia 

compartilhada considerada nesse estudo, conforme apresenta no capítulo 02, exclui àquelas 

empresas que podem estar inseridas em alguma outra modalidade de negócio de 

compartilhamento tais como a economia criativa ou economia social, porém não consideradas 

na amostragem para avaliação de seus modelos de negócio. 

Em consonância com esses critérios, também foi tomado como referência a pesquisa 

“Consumo Colaborativo”, feita pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes 

lojistas (CNDL). Essa inovadora pesquisa realizada em 2017 em uma amostra de 607 

entrevistados em 26 capitais mais Distrito Federal investigou o uso das principais práticas de 

consumo colaborativo/compartilhado: o conhecimento e a utilização de produtos e serviços de 

forma compartilhada, os motivos para fazê-lo, a percepção sobre este conceito, o interesse das 

pessoas em compartilhar algo e as opiniões gerais a respeito desta prática, bem como sua 

influência na economia financeira. Desta forma, destacaram-se na pesquisa 15 modalidades de 

negócios de compartilhamento mais utilizados ou propensos à utilização no Brasil. 

Uma outra importante referência considerada neste estudo para levantamento da 

amostra foram os sites Consumo Colaborativo (https://consumocolaborativo.cc/) e Projeto 

Draft (https://projetodraft.com/). Estes portais, até o momento, concentram uma série de 

empresas diretamente atuantes no cenário colaborativo, bem como produz e propaga 

conteúdos relativos à economia colaborativa no Brasil. Tratam-se de sites brasileiros onde é 

possível acessar um repositório de notícias, perfis, histórico e diversas outras informações 

(algumas até categorizadas) sobre empresas brasileiras inseridas na economia compartilhada.  

Sendo assim, foram selecionados para esse estudo 12 casos (Quadro 7) com base no 

método fs/CQA e dois critérios adicionais: inclusão e disponibilidade. Tendo a área de 

homogeneidade estabelecida pelo Honeycomb v3.0, foram selecionados casos para abranger 

inclusivamente todas as 16 categorias estabelecidas. Arquivos dos foram preparados para toda 

a amostra, incluindo: descrição geral dos casos e uma coleção de evidências para apoiar a 

análise das dimensões de interesse. Depois que o processo de coleta de dados foi concluído, 

cada uma das 12 empresas foi classificada de maneira independente nas sete dimensões do 

modelo de negócios conforme definidas por Cohen & Muñoz (2017). Das 16 categorias do 

Honeycomb v3.0, quatro delas (Municipal, Utilities, Corporations and Organizations e 

Analytics and Reputation) não puderam ser representadas por empresas brasileiras e, deste 

modo, não incluídas no escopo deste estudo, pois não foi possível encontrar amostras de 
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empresas cujos modelos de negócios atendessem aos critérios do estudo. Um maior 

detalhamento poderá ser encontrado nas considerações finais. 

 

 

 

 

 

Quadro 7 – Casos amostrados – empresas brasileiras  
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Fonte: O autor (2018) 

3.3.4 Definição das condições causais e de resultado (outcome) 

Categoria de referência (Honeycomb 3.0) Casos Tipo de negócio

WORKER SUPORT

Renter services

Insurance

Resources

Get Ninjas Oerece serviços profissionais diversos (ex. 

marcenaria, pintura)

LEARNING

Instructor-led

Peer-to-peer

Book sharing

Quero Bolsa Conecta estudantes a universidades através de 

bolsas de estudo concedidas para vagas 

ociosas

WELLNESS & BEAUTY

Wellness

Beauty

Singu Oferece serviços profissionais de beleza e 

bem estar

MUNICIPAL

Platforms

City Sponsored Bikes

N/A Serviços compartilhados com apoio 

governamental, projetos comunitários

MONEY

Cryptocurrencies

Crowdfunding

Moneylending

Kickante Financiamento coletivo

GOODS

Maker movement

Loaner products

Pre-owned goods

Rent for All Aluguel de objetos 

HEALTH

Services

P2P

Docway Oferece serviços de atendimento médico

SPACE

Personal Space

Work Space

EasyHouses Oferece aluguel de quartos e espaços

FOOD

Food delivery

Shared food

Shared food prep

Clube Orgânico Conecta pessoas e trabalhadores rurais na 

compra e venda de alimentos orgânicos

UTILITIES

Telecommunications

Energy

N/A Serviços de telecomunicação e energia

MOBILITY SERVICES

Support

Vallet Services

Ride as a service

Caronetas Serviços de mobilidade urbana com 

compartilhamento de caronas

SERVICES

Personal

Business

DogHero Hospedagem e passeio de animais (cães) 

realizados por anfitriões

LOGISTICS

Shipping

Local delivery

Storage

Shipp Conecta restaurantes, clientes e entregadores

VEHICLE SHARING

Loaner vehicles

Loaner boats

Moobie Aluguel de veículos para terceiros

CORPORATIONS AND ORGANIZATIONS

Platforms

Supply chain

Employee services

N/A Promove serviços de apoio aos mediadores 

tais como plataformas de marketplace

ANALYTICS AND REPUTATION

Driver services

Identity and reputation

Renter services

N/A Analisa e mede dados sobre o comportamento 

virtual dos consumidores como forma de 

otimizar transações entre partes



60 
 

 

 

Como evidenciado na revisão da literatura, o uso de termos entre os estudos é 

altamente inconsistente e pode-se observar várias sobreposições conceituais entre as 

construções usadas neles. A fim de harmonizar essa dispersão, foi examinado o significado 

subjacente de cada construção listada e assim mapeado em um arquétipo apropriado, tomando 

leituras seminais, como Cohen & Muñoz (2017) e Kumara, Lahiria & Dogana (2018) como 

pontos-chave de referência. Assim, com base no trabalho desses autores e como resultado de 

uma extensa revisão da pesquisa de modelo de negócio existente e liderança de pensamento 

emergente na economia compartilhada, foi possível identificar sete dimensões distintas de 

modelos de negócios de economia compartilhada: 1) plataformas de colaboração, 2) recursos 

subutilizados, 3) interações peer-to–peer, 4) governança colaborativa, 5) missões orientadas, 

6) financiamento alternativo e 7) dependência de tecnologia. No Apêndice A, é fornecida uma 

visão geral da revisão literária levando a cada uma dessas dimensões, que especifica o foco e 

as construções explicativas de cada fonte. 

A economia compartilhada é um tema ainda pouco estudado, especialmente no Brasil; 

assim, para a realização desse estudo foi necessária desenvolver uma extensa revisão de 

literatura fundamentada em reportagens em revistas especializadas, jornais e, principalmente, 

sites na Internet e documentação eletrônica, com objetivo de compreender a extensão desse 

fenômeno no Brasil. Também foram consultados artigos, livros e demais publicações 

acadêmicas, que, em sua maioria, abordam o fenômeno no exterior. 

Estudos comparativos requerem a definição de condições causais e de resultado. Na 

elaboração de tipologias, isso pode ser feito usando uma constante de 1 como variável de 

resultado (KENT, 2008) sob o pressuposto de que todos os casos fazem parte de um grupo 

homogêneo relevante na teoria, ou identificando um recurso de definição compartilhado 

dentro de uma seleção não teórica de casos. No primeiro caso, poderíamos supor que o 

modelo Honeycomb 3.0 seja teoricamente sólido e que os casos dentro desse modelo foram 

propositadamente selecionados com base em vários critérios. Sob essa escolha metodológica, 

o desenvolvimento da tipologia teria que se basear na análise da tabela-verdade, já que 

nenhuma análise contrafactual ou minimização lógica é possível na ausência de casos 

positivos e negativos. Como o modelo Honeycomb v3.0 e as referências complementares 

descritas não são informados pela teoria e uma análise da tabela-verdade representaria apenas 

a complexidade total da realidade, restringindo o desenvolvimento de uma solução mais 

parcimoniosa, foi decidido continuar com a última alternativa. 
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Aqui, as evidências são testadas contra duas questões. Primeiro, qual das sete 

condições pode potencialmente ser considerada como variável de resultado e, segundo, qual 

delas é a mais predominante na amostra, ainda que exiba certo grau de variância. Para fazer 

isso, é necessário voltar ao Apêndice A para notar que plataformas para colaboração, recursos 

subutilizados e interações peer-to-peer foram usadas de forma intercambiável e podem 

potencialmente desempenhar os dois papéis. Isto é apoiado por Kohler (2015) e Chase (2015). 

Assim, foi decido seguir a mesma lógica pela qual uma condição totalmente necessária pode 

ser excluída de uma análise configuracional após ser considerada redundante, definindo desta 

forma Plataformas de colaboração como o resultado para a análise da configuração e 

subsequente desenvolvimento de tipologia (COHEN & MUÑOZ, 2017). 

Plataformas de colaboração (PLATAFORMA) é a condição de resultado e mede até 

que ponto a empresa depende de uma plataforma digital ou física para colaboração (usuário 

para usuário ou empresa para usuário) ao oferecer seus produtos e serviços. Recursos 

subutilizados (RECURSOS) capturam o grau em que os recursos são compartilhados pelos 

usuários e a dependência do negócio na excessiva capacidade de recursos. Interações peer-to-

peer (INTERAÇÃO) capturam os tipos e a relevância das interações e transações entre 

parceiros e buscam avaliar até que ponto o modelo de negócios permite e/ou confia nelas. 

Governança colaborativa (GOVERNANÇA) avalia até que ponto o negócio está aberto para 

integrar os usuários em atividades e benefícios de criação de valor. Ao olhar para a declaração 

de missão do negócio e como ela é implementada, a Missão orientada (MISSÃO) busca 

capturar quão central são os valores e impactos sociais e ambientais em relação ao valor 

econômico e ao negócio como um todo. Fontes de financiamento (FINANCIAMENTO) 

avaliam até que ponto o negócio utiliza ou prioriza o financiamento alternativo, como 

doações, financiamento coletivo, financiamento coletivo baseado em capital ou similar, 

através dos diferentes estágios do processo de empreendimento. Finalmente, a confiança na 

Tecnologia (TECNOLOGIA) capta a medida que o negócio alavanca ou depende da 

tecnologia para operar. Especificamente, avalia como a empresa usa a tecnologia para 

explorar, por exemplo, redes sociais, interações peer-to-peer, conteúdo gerado pelo usuário e 

conectividade móvel. O quadro 8 fornece um resumo dos critérios de avaliação utilizados 

neste estudo para a amostra de empresas brasileiras. 
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Quadro 8 – Resumo dos dados e critérios de pontuação 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

3.3.5 Membresia, Calibração e análise de dados 

 

A membresia é uma informação que mede o grau de relação ou pertencimento de uma 

condição a determinado conjunto. Por exemplo, em determinado estudo sobre 

Condição Critérios de avaliação Pontuação

Plataformas para colaboração

(PLATAFORMA)

Até que ponto a empresa depende de uma 

plataforma digital ou física para colaboração 

(usuário para usuário ou empresa para 

usuário) ao oferecer seus produtos e 

serviços?

0 = Nenhuma evidência de plataformas para colaboração

50 = presença de plataformas, mas não essenciais na 

operação/sucesso do negócio

100 = dependência total em plataformas para colaboração, 

essencial para operação/sucesso do negócio

Recursos subutilizados

(RECURSOS)

Qual é o grau em que os recursos são 

compartilhados pelos usuários e a 

dependência do negócio na excedente 

capacidade de recursos?

0 = Nenhuma evidência de recursos subutilizados 

50 = A empresa utiliza/possibilita o uso de recursos 

subutilizados, mas não de maneira essencial/integral para 

negócios/igualmente relevante como novos recursos. O 

negócio não depende de recursos subutilizados

100 = o negócio depende totalmente de recursos 

subutilizados. Chave para o sucesso do negócio

Interação peer-to-peer

(INTERAÇÃO)

Com qual intensidade o modelo depende das 

interações e transações diretas entre 

provedores de serviços e clientes?

0 = Nenhuma evidência de interações ou transações peer-to-

peer

50 = Algum grau de interações peer-to-peer, mas não é o 

principal para o modelo 

100 = Modelo totalmente dependente em interações e 

transações peer-to-peer  

Governança colaborativa

(GOVERNANÇA)

Até que ponto o negócio está aberto para 

integrar os usuários em atividades e 

benefícios de criação de valor

0 = sem governança colaborativa ou envolvimento do usuário 

em qualquer tipo de atividade comercial

50 = evidência de alguns esforços colaborativos, tais como 

consulta, mas o modelo não depende disso  

100 = envolvimento total dos usuários na tomada de decisões 

e benefícios

Missão Orientada

(MISSÃO)

Quão central são os valores e impactos 

sociais e ambientais em relação ao valor 

econômico e ao negócio como um todo

0 = Nenhuma evidência de valor/impacto social e ambiental na 

missão

50 = presença de valor/impactos sociais e ambientais na 

missão, mas não essencial/integral aos negócios/igualmente 

relevante como valor econômico

100 = integração total de valor/impactos sociais e ambientais 

na missão. Evidência de implementação em operação e 

práticas. Chave para o sucesso dos negócios

Financiamento alternativo

(FINANCIAMENTO)

Até que ponto o negócio utiliza ou prioriza o 

financiamento alternativo, como doações, 

financiamento coletivo, financiamento 

coletivo baseado em capital ou similar, 

através dos diferentes estágios do processo 

de empreendimento

0 = financiamento tradicional, como capital de risco, 

empréstimos

25 = combinação de financiamento, ainda tradicional é mais 

proeminente 

50 = combinação de alternativa e tradicional

75 = combinação de financiamentos, mas o alternativo é mais 

proeminente

100 = totalmente dependente de financiamento 

Dependência da tecnologia

(TECNOLOGIA)

Como o negócio alavanca ou depende da 

tecnologia para operar, ou seja, como a 

empresa usa a tecnologia para explorar, por 

exemplo, redes sociais, interações peer-to-

peer, conteúdo gerado pelo usuário e 

conectividade móvel

 0 = negócio ou modelo que não depende de tecnologia

50 = o negócio utiliza tecnologia, mas ela não é central para o 

modelo

75 = tecnologia é predominante, mas o modelo consegue 

funcionar sem ela 

100 = modelo totalmente dependente de tecnologia, não 

consegue trabalhar sem ela 
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empregabilidade e analisando o conjunto formado por “trabalhadores empregados”, um 

pesquisador poderia definir o grau de membresia com base em uma referência, que poderia 

ser obtido através de dados do Ministério do Trabalho ou outra instituição cujos dados 

poderiam nortear uma base referencial. Nesse exemplo, o conjunto formado por “trabalhador 

empregado” poderia ser definido e caracterizado pelos indivíduos que trabalhariam em um 

padrão médio de 40 à 44 horas semanais e “trabalhador não empregado” àquele conjunto 

formado por trabalhadores com um padrão médio de até 10 horas semanais. Ao determinar 

esses valores, os casos remanescentes poderiam então ser calibrados usando uma curva-S 

conforme o gráfico 2 abaixo: 

 

Gráfico 2 – Exemplo de calibração para o conjunto “trabalhadores empregados” 

 

Fonte: Extraído de Tomasino, Arthur P., (2015). 

 

Diversas técnicas têm emergido para calibrar a membresia e muitas dessas técnicas são 

específicas para o tipo de pesquisa e casos estudados, conforme sumarizado no quadro 9. 

Independentemente da técnica usada, é de crítica importância a documentação detalhada e 

levantamento bibliográfico pois assim as condições causais definidas no método fs/QCA 

podem ser explicadas e avaliadas (SCHNEIDER & WAGEMANN, 2010). 

A calibração é essencial em estudos comparativos configuracionais. Ela permite a 

comparabilidade ao redimensionar as medidas em pontuações de membresia. Por meio de 



64 
 

 

uma técnica de estimação simples, o procedimento de calibração transforma as pontuações 

brutas das variáveis em graus de membresia (RAGIN, 2007), redimensionando as medições 

originais em pontuações que variam de 0,0 (para exclusão completa) a 1,0 (para inclusão 

completa) (RAGIN, 2008). Isso permite a especificação do escore que qualificaria um caso 

para participação plena no conjunto de negócios de economia compartilhada, bem como no 

conjunto de cada condição e também a pontuação que a excluiria completamente de cada um 

dos conjuntos. 

 

Quadro 9 – Técnicas de calibração para definição de membresia  

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Dessa forma, o processo de calibração requer a definição de três patamares para 

inclusão total (≥ 0,95), exclusão total (≤ 0,05) e ponto de cruzamento (0,5), que atuam como 

âncoras para o estabelecimento de pontuações de desvio. Esse procedimento também permite 

estabelecer uma área de variação irrelevante, que é central em análises teóricas.  

No presente estudo, a calibração busca criar pontuações de conjuntos tipo-fuzzy que 

representam um forte grau de pertencimento nas condições causais e no resultado. Portanto, 

ao calibrar as condições causais e de resultado (escalas 0 a 100), foi definido 75 como 

patamar para inclusão total (full membership), 25 para exclusão total (full non membership) e 

50 como ponto de cruzamento (crossover point). A seleção de patamares se baseia no 

pressuposto de que a variância abaixo de 25 e acima de 75 pontos é irrelevante, já que os 

casos com pontuações abaixo e acima dessa pontuação exibem uma adesão já forte. A adesão 

difusa em cada categoria conceitual é estabelecida quando o escore do caso ultrapassa o ponto 

Técnica Descrição

Escala Likert

Converte das avaliações qualitativas, tais como "concordo totalmente" ou "discordo 

totalmente" em pontuações para a membresía. Por exemplo, uma escala Likert de 5 pontos 

pode ser convertida em valores de membresia (0, .25, .5, .75, 1).

Membresia direta

Usa os conceitos de full membership , full non membership  e crossover point  para ancorar a 

calibração. Assim, a membresia imediata pode ser calculada usando expoentes e 

probabilidades para criar curvas de calibração do tipo S (RAGIN, 2007).

Membresia indireta

Apoia-se no conhecimento do pesquisador e no agrupamento de casos de acordo com seu 

grau de pertencimento em determinado conjunto. Muitas vezes esse tipo de calibração é 

aberta e revisada ao longo do estudo. Tipicamente, baseada em teoria, os dados são 

minimamente documentados com nível de detalhe suficiente para dar base aos dados e 

análises futuras.

Contagem

Deriva a membresia com base na proporção do número de respostas positivas no total das 

respostas. Por exemplo, a proporção do número de atributos que são associados a um 

conjunto e que sejam exibidos por um caso sobre o total do número de atributos do 

conjunto definiriam a membresia do caso.
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de cruzamento (Ragin, 2008). As pontuações brutas e de calibração são mostrados na Tabela 

1. 

 

Tabela 1 – Pontuações e dados de calibração  

 

Fonte: O autor (2018) 

 

O procedimento de calibração permite a construção de uma tabela verdade, que lista 

todas as diferentes combinações logicamente possíveis de condições causais, juntamente com 

os casos em conformidade com cada combinação. A fim de reduzir a tabela verdade em 

combinações simplificadas, é necessário especificar a quantidade mínima de casos a serem 

considerados na análise (frequency threshold) e o nível mínimo aceitável ao qual uma 

combinação de condições causais é confiavelmente associada a cada resultado (consistency 

threshold). Um patamar de frequência de 1 e um patamar de consistência de pelo menos 0,8 

são recomendados quando o objetivo é construir teoria a partir de uma amostra relativamente 

pequena, mas estes não devem ser aplicados mecanicamente (CRILLY, 2011). Levando em 

consideração essas diretrizes, optou-se por seguir Schneider e Wagemann (2012) e foram 

selecionados os patamares que correspondem a uma lacuna observada na distribuição das 

pontuações de consistência. 

A Tabela 2 mostra a tabela verdade, gerada pelo software fsQCA 3.0 Windows, com 

as 07 configurações e contendo todos os 12 casos que são relevantes para o resultado. Todos 

Casos Pontuação bruta (Raw scores )

PLATAFORMA RECURSOS INTERAÇÃO GOVERNANÇA MISSÃO FINANCIAMENTO TECNOLOGIA

Get Ninjas 100 50 100 0 0 0 50

Quero Bolsa 100 100 100 0 0 0 75

Singu 100 50 100 0 0 0 75

Kickante 100 0 100 50 100 0 100

Rent for All 100 100 100 0 100 0 75

Docway 100 50 100 0 50 0 75

EasyHouses 100 100 100 0 0 0 75

Clube Orgânico 100 0 100 50 100 50 50

Caronetas 100 100 100 50 100 100 75

DogHero 100 50 100 0 50 0 75

Shipp 100 50 100 0 50 0 100

Moobie 100 100 100 0 100 0 100

Tabela de calibraçao (Calibration table )

Get Ninjas 1 0,5 1 0 0 0 0,5

Quero Bolsa 1 1 1 0 0 0 0,95

Singu 1 0,5 1 0 0 0 0,95

Kickante 1 0 1 0,5 1 0 1

Rent for All 1 1 1 0 1 0 0,95

Docway 1 0,5 1 0 0,5 0 0,95

EasyHouses 1 1 1 0 0 0 0,95

Clube Orgânico 1 0 1 0,5 1 0,5 0,5

Caronetas 1 1 1 0,5 1 1 0,95

DogHero 1 0,5 1 0 0,5 0 0,95

Shipp 1 0,5 1 0 0,5 0 1

Moobie 1 1 1 0 1 0 1
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os casos excederam a consistência mais baixa aceitável, definida em 0.8. e nenhum caso ficou 

abaixo da linha de corte da consistência. Do total de 64 configurações possíveis, existem 57 

configurações logicamente possíveis que não contêm evidência empírica, assim não se pode 

inferir suficiência baseada meramente no fato de que a combinação é logicamente possível. 

Estes são os remanescentes (remainders) que foram parcialmente excluídos do processo de 

minimização, uma vez que ainda são relevantes e considerados na análise contrafactual. 

 

Tabela 2 – Tabela verdade – casos brasileiros da economia compartilhada  

 

Fonte: O autor (2018) 

 

3.3.6 Configurações e soluções 

 

Tabelas verdade representam essencialmente dados empíricos de um estudo em um 

formato tabular. Nelas, todas as possíveis combinações lógicas de condições, ou 

configurações que resultam em um resultado (outcome) são apresentadas. Entretanto, as 

tabelas verdade de um estudo de Análise Qualitativa Comparativa do tipo fuzzy contém 

somente dados empíricos observados devido ao fato de ser possível infinitas combinações 

configuracionais. Assim, se uma combinação não é empiricamente observada ela pode ser 

deletada ou designada como “sem importância” (don´t care). 

Uma vez identificadas as combinações possíveis de condições, é possível identificar a 

configuração com presença empírica dentro do estudo que no método fs/QCA é chamada de 

solução. Uma fórmula de solução é uma forma de expressar os resultados (a configuração de 

condições que exibem o resultado) em uma análise fs/QCA. Letras (que representam as 

variáveis) conectadas por operadores booleanos representam os resultados e suas respectivas 

condições causais relevantes. Importante notar que tais fórmulas usam operadores booleanos 

ao invés de operadores aritméticos. Os três principais operadores booleanos básicos utilizados 

na descrição e composição das soluções são: OU ou OR (+) que estabelece a união de 

condições e é calculada pelo maior valor entre duas (ou mais) condições; E ou AND (*) que 

estabelece a interseção de condições e é calculada pelo menor valor entre duas (ou mais) 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (Y)

RECURSOS INTERAÇÃO GOVERNANÇA MISSÃO FINANCIAMENTO TECNOLOGIA Casos Resultado (outcome) Consistência

0 1 0 0 0 0 1 1 1

0 1 0 0 0 1 4 1 1

0 1 0 1 0 0 1 1 1

0 1 0 1 0 1 1 1 1

1 1 0 0 0 1 2 1 1

1 1 0 1 0 1 2 1 1

1 1 0 1 1 1 1 1 1
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condições; e NÃO ou NOT (~) que estabelece a negação da condição em questão. O símbolo 

← indica a relação lógica. 

Desta forma, ao combinar as variáveis com os operadores booleanos obtêm-se o 

conjunto (ou conjuntos) de condições causais relacionado(s) ao resultado. Utilizando os dados 

da tabela 2 e os operadores booleanos apresentados, a fórmula da solução para este estudo se 

apresenta da seguinte forma: 

 

Y ← ~A*B*~C*~D*~E*~F  + ~A*B*~C*~D*~E*F + ~A*B*~C*D*~E*~F + 

~A*B*~C*D*~E*F + A*B*~C*~D*~E*F + A*B*~C*D*~E* F + A*B*~C*D*E*F 

 

3.3.7 Condições de necessidade e suficiência  

 

Ao se analisar causalidade complexa, o método fs/QCA determina as condições de 

necessidade e suficiência para produzir um resultado. Para as condições de necessidade, as 

condições causais relevantes devem estar presentes em todas as instâncias de um resultado. 

Em contraste, condições de suficiência representam complexidade causal pois estas existem 

somente em combinação com outras condições. Apresentadas em conjunto, necessidade e 

suficiência fornecem uma completa compreensão da causalidade, conforme resumido no 

quadro 10: 

 

 Quadro 10 – Condições necessárias e suficientes  

 

Fonte: Extraído e traduzido de Tomasino, Arthur P., (2015). 

 

Condições Descrição

Necessária e suficiente
Uma condição é necessária e suficiente se esta for a única condição produzindo o resutado. 

Similarmente se está estiver ausente então também o resultado será ausente

Necessária mas não suficiente

Uma condição é necessária mas não suficiente se esta estiver contida em todas as 

combinações que produzem o resultado. Novamente, se ela é ausente então também o 

resultado será ausente. Na análise fs/QCA a necessidade indica quando o grau de 

membresia da entrada (xᵢ) for maior que o grau de membresia do resultado (yᵢ).  O conjunto 

dos casos contendo a condição é um superconjunto do conjunto contendo o resultado.

Suficiente

Uma condição é suficiente mas não necessária se esta for capaz de produzir o resultado 

sozinha porém, ao mesmo tempo, outras combinações de condições podem também 

produzir o resultado. No método fs/QCA a suficiência é indicada quando o grau de 

membresia da entrada (xᵢ) é menor ou igual ao grau de membresia do resultado (yᵢ). O 

conjunto de casos contendo a condição é um subconjunto do conjunt contendo o resultado.

Nem necessária e nem suficiente
Uma condição não é nem necessária ou suficiente quando produz o resultado somente se 

combinada com outras condições.
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Levando em consideração que a suficiência está relacionada com a combinação de 

condições que criam determinado resultado, a principal análise no contexto do método 

fs/QCA é a determinação das condições suficientes para um resultado específico. A 

necessidade também pode ser determinada, porém é menos utilizada já que configurações 

com baixo grau de membresia em um resultado podem ser necessárias, por definição, porém 

possuem baixa significância na compreensão da causalidade. 

 

3.3.8 Consistência e cobertura  

 

Condições suficientes são determinadas a partir de medições de consistência e 

cobertura no método fs/QCA. Consistência e cobertura são medidas do ajuste de possíveis 

condições suficientes para explicar um resultado. Sempre que uma condição suficiente está 

presente, o resultado também está presente. A condição também pode ser válida para a 

maioria dos casos, mas não para todos. 

Na análise qualitativa comparativa a consistência é simplesmente a proporção de casos 

em que a condição produz o resultado para o número de casos com a condição. A consistência 

mede o subconjunto de casos com a condição e o resultado para todos os casos com a 

condição. Cobertura é a proporção de casos que contêm a condição para o número total de 

casos em que o resultado está presente. Portanto, a cobertura avalia o grau em que as 

condições “respondem” pelo resultado. Quando existem muitas configurações de condições 

para o resultado, a cobertura será muito pequena para uma configuração específica e sua 

importância ou relevância também será pequena (Ragin, 2008, p. 44). 

É importante observar que quando todas as pontuações de membresia para a condição 

são menores que a membresia para o resultado, a consistência é a unidade (1) e a condição é 

completamente suficiente e os casos com o resultado incluem os casos que exibem a 

condição. Se apenas alguns casos tiverem a condição de membresia maior que a membresia 

no resultado, a consistência estará próxima da unidade. Portanto, ao utilizar o fs/QCA, as 

condições de análise consideradas potencialmente suficientes para um resultado geralmente 

têm consistências maiores que 0.8 (Ragin, 2009).  

O método fs/QCA produz configurações de condições, representadas como fórmulas 

de soluções, relacionado a um resultado de interesse. As fórmulas das soluções são então 

avaliadas quanto à sua ligação causal ao resultado, determinando consistência e cobertura. 

Embora a consistência e cobertura possam sugerir causalidade, a determinação da causalidade 

é ainda baseada numa interpretação das configurações e resultados do fs/QCA. 
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Configurações, fórmulas de soluções, consistência e cobertura constituem as relações 

estabelecidas importantes para a causalidade complexa, assim como a significância e a força 

são importantes na análise correlacional. Consistência, como significância, pode apoiar ou 

refutar uma hipótese. Por exemplo, uma hipótese configuracional com baixa consistência 

possui um relacionamento de subconjunto fraco e a hipótese assim é refutada. A cobertura, 

como na força correlacional, indica a importância de um relacionamento conjunto-teórico. 

Igual a análise correlacional, onde é possível ter correlação significativa, mas fraca, na análise 

baseada em teoria conjuntural é possível ter configurações altamente consistentes com baixa 

cobertura. Portanto, é importante para os pesquisadores, ao usar a análise teórica conjuntural, 

confirmar e apoiar seus resultados com forte fundamentação teórica e conhecimento 

substantivo (Ragin, 2008). 

Nesse estudo, observaram os seguintes dados de consistência e cobertura para as 

condições causais: 

Tabela 3 – Análise das condições necessárias  

 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

Observa-se assim que INTERAÇÃO possui o grau máximo de consistência (=1) 

seguido por TECNOLOGIA (=0.88) e RECURSOS (=0.62). Conforme abordado, ao utilizar o 

fs/QCA, as condições de análise consideradas potencialmente suficientes para um resultado 

geralmente têm consistências maiores que 0.8 

 

 

 

 

 

 

Conditions tested:

Consistency Coverage

recursos 0.625000 1.000

intereracao 1.000 1.000

governanca 0.125000 1.000

missao 0.541667 1.000

financiamento 0.125000 1.000

tecnologia 0.887500 1.000

Outcome variable: plataforma
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4. INTERPRETAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS 

 

Para estudar os modelos de negócio que constituem a economia compartilhada, optou-

se pela utilização da análise qualitativa como estratégia de pesquisa. Essa escolha justifica-se 

pelo fato de o estudo de caso ser uma estratégia adequada para a investigação de fenômenos 

contemporâneos ainda pouco estudados, sobre os quais o pesquisador não tem controle (YIN, 

2001). 

Yin (2001) afirma que existem seis fontes de evidências para um estudo: documentos, 

registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos 

físicos. O autor também ressalta a importância da utilização de múltiplas fontes de evidência, 

da criação de um banco de dados com as informações coletadas e do encadeamento destas 

fontes de evidência, no intuito de conferir maior validação e confiabilidade ao estudo. Dessa 

forma, foram coletados ao longo de todo esse percurso dados secundários sobre economia 

compartilhada no cenário brasileiro, por meio de reportagens publicadas na mídia impressa e 

na internet.  

Yin (2001) afirma que, exceto em sociedades que não utilizam a escrita, a análise de 

informações documentais é sempre relevante. Como alguns exemplos de documentos, temos 

cartas, agendas, relatórios, outros estudos sobre o mesmo objeto de estudo e recortes de 

jornais e revistas, além de documentos eletrônicos. A utilização de múltiplas fontes de 

evidência realizada no presente estudo permitiu, ao longo da análise dos dados, a triangulação 

das informações coletadas, em um cruzamento de fontes distintas que teve como objetivo 

corroborá-las e conferir mais credibilidade às conclusões a que cheguei com esta pesquisa. 

A seguir, apresentam-se as empresas inseridas na economia compartilhada brasileira 

selecionadas para este estudo, cada qual representando sua categoria de acordo com a 

classificação de Owyang (2015). 
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Get Ninjas (categoria Honeycomb v3.0: Worker Support) 

 

 

Figura 2 – Site da empresa Get Ninjas (2018) 

 

A GetNinjas é uma plataforma brasileira que realiza orçamentos de serviços e conecta 

pessoas diretamente aos profissionais fundada em 2012, em São Paulo, por Eduardo 

L´Hotellier e cerca de dez sócios minoritários. Com seis anos de vida, a startup conseguiu o 

lugar de maior classificado de serviços online do país, com cerca de 250 mil profissionais 

cadastrados na plataforma. Além disso, em 2017 ela teve 2 milhões de serviços solicitados e 

gerou R$ 300 milhões em transações realizadas. A empresa iniciou com venda de serviços 

virtuais, como o de designers gráficos e profissionais de marketing online. Com seis meses de 

existência, os fundos de venture capital Monashees Capital e Kaszek Ventures investiram 1,2 

milhão de reais na GetNinjas. No modelo de negócios do site, os profissionais que prestam 

serviços são cadastrados e pagam uma assinatura pra estarem ali. Os valores são variáveis 

para as dez categorias de serviço oferecidas. No ramo de obras e reformas, a assinatura 

mensal é 89 reais, o plano trimestral sai por 219, e o anual, 759 reais. No ano de 2018, a 

GetNinjas contou com 65 mil profissionais cadastrados no site com um crescimento mensal 

previsto de 15%. 
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Quero Bolsa (categoria Honeycomb v3.0: Learning) 

 

 

Figura 3 – Site da empresa Quero Bolsa (2018) 

 

 O Quero Bolsa é uma plataforma brasileira, fundado em São Paulo em 2011 por 

Sergio Andrade e Juliano Souza, que reúne mais de 1 milhão de vagas em mais de 1.300 

instituições em todas as regiões do Brasil. No site, o aluno pode buscar cursos e faculdades 

em qualquer região, pesquisar e comparar os preços de mensalidades, obter informações sobre 

cursos e instituições e garantir uma bolsa de estudos para o curso que procura. A plataforma 

realiza parceria com instituições de ensino e oferece descontos que podem chegar à 70% do 

valor da mensalidade. As instituições, em contrapartida, ganham ao conseguirem preencher as 

vagas ociosas oferecidas. A start-up em 2018, em números acumulados, atendeu mais de 200 

mil estudantes. 
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Singu (categoria Honeycomb v3.0: Wellness & Beauty) 

 

 

Figura 4 – Site da empresa Singu (2018) 

 

A Singu é uma plataforma brasileira, fundada em São Paulo em 2015 por Tallis 

Gomes (o mesmo fundador do EasyTaxy), que oferece serviço de manicure, pedicure, 

massagem, depilação e drenagem linfática em domicílio. A Singu adota a mesma lógica de 

outras empresas inseridas na economia compartilhada, ou seja, o cliente usa um aplicativo 

para se conectar com uma profissional vai ao local indicado realizar o serviço. Os preços 

variam conforme o horário e a intensidade da demanda e são definidos pelos algoritmos do 

aplicativo. Mesmo nos períodos mais concorridos do dia, os valores são média 50% mais 

baixos dos que os praticados pelo mercado. Prestadores independentes se inscrevem no site da 

empresa e aguardam a aprovação para começar a prestar o serviço. Nos processos de seleção 

da Singu apenas 5% das candidatas são aprovadas. Em 2018, a plataforma contou com mais 

de 2 mil colaboradoras com faturamento médio de R$ 2 mil por mês podendo chegar a R$ 6 

mil. 
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Kickante (categoria Honeycomb v3.0: Money) 

 

 

Figura 5 – Site da empresa Kickante (2018) 

 

Kickante é uma plataforma de financiamento coletivo (crowdfunding ou simplesmente 

vaquinha online) criada no Brasil em 2013, fundada pelos irmãos Candice Pascoal e Diogo 

Pascoal. Os tipos de campanhas lançadas na Kickante são diversos, incluindo companhias 

teatrais, bandas de música, startups, ONGs, atletas, dentre outros. A plataforma foi 

responsável pela maior arrecadação em crowdfunding no Brasil ao captar R$ 1 milhão com a 

campanha Santuário Animal e R$ 889.410,37 com a campanha da empresária Bel Pesce 

intitulada "Bel Pesce: Legado A Menina do Vale. A plataforma da Kickante atua da seguinte 

maneira: quando uma pessoa tem um projeto, mas não tem verba financeira para torná-lo 

realidade, ela pode criar uma campanha de arrecadação. O site recebe projetos de 

empreendedorismo, esportes, ONGs, música, causas sociais etc. O usuário não paga nada para 

lançar uma campanha, somente quando ela começa a arrecadar que é cobrada uma taxa 

administrativa. De acordo com o Banco Mundial essa modalidade de financiamento tem se 

tornado um mercado bilionário, somente o maior website na área, o norte americano 

Kickstarter já movimentou mais de 3,4 bilhões de dólares desde a sua criação. Semelhantes ao 

Kickante, no Brasil existem diversas plataformas. O Brasil corresponderá, até 2025, a uma 
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fatia de 10% de todo capital levantado em crowdfunding no mundo, estimado em 90 bilhões 

de dólares até este ano. 

 

 

 

 

Rent for All (categoria Honeycomb v3.0: Goods) 

 

 

Figura 6 – Site da empresa Rent for All (2018) 

 

A Rent for All é uma plataforma brasileira, fundada em 2014 por Luiz Henrique 

Renault, que permite aos usuários alugar qualquer tipo de objeto pela internet. Trata-se do 

primeiro portal desse tipo no país, inspirado em uma modelagem de negócio típio da 

economia compartilhada. A plataforma possui como proposta reunir locadores em apenas um 

lugar, em uma ferramenta que torne acessível qualquer produto, que pode ser alugado com 

segurança. A iniciativa de investir em uma ferramenta colaborativa surgiu quando Renault 

trabalhava em uma empresa de locação de máquinas para construção e setor agrícola. Na fase 

inicial, é disponibilizado um anúncio gratuito por usuário cadastrado, a fim de que as pessoas 

conheçam o site e a Rent for All trabalha com dois públicos diferentes: pessoas físicas e 

jurídicas. A plataforma foi desenvolvida com o intuito de viabilizar alternativas de consumo 

sustentáveis, pensado em um negócio capaz de suprir as necessidades das pessoas, sem que 

elas precisassem comprar e acumular bens e objetos. Não foi possível obter dados sobre o 

faturamento da empresa e outros dados financeiros na literatura disponível. 
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Docway (categoria Honeycomb v3.0: Health) 

 

 

Figura 7 – Site da empresa Docway (2018) 

 

A Docway é uma plataforma fundada em 2015 em Curitiba por Fábio Tiepolo e que, 

por meio da tecnologia, promove o encontro entre prestador de saúde e paciente. Através do 

aplicativo desenvolvido para as plataformas de celular iOS e Android, um profissional de 

saúde pode usar a ferramenta para garantir o atendimento a seus pacientes de forma eficiente e 

autônoma. Por outro lado, o paciente pode utilizar a plataforma para realizar o agendamento 

de exames, vacinas e atendimento médico onde preferir. Em 2017 a empresa adquiriu a 

plataforma Dr Vem além de ganhar o prêmio Líderes da Saúde (categoria Start Up) e prêmio 

radar Santander. O Docway havia recebido apenas o investimento inicial, ou investimento-

anjo, antes da entrada do Grupo Garantia. Com o aporte recebido e toda a experiência do 

Grupo Garantia, o Docway está presente em todas as capitais e atinge 100.000 pacientes e 

mais de 14.000 consultas/mês com mais de 4.000 profissionais cadastrados. 
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EasyHouses (categoria Honeycomb v3.0: Space) 

 

 

Figura 8 – Site da empresa EasyHouses (2018) 

 

A EasyHouses é uma plataforma fundada em 2016 por Felipe Ramos e outros cinco 

sócios, em Belo Horizonte, que conecta proprietários de imóveis a pessoas que desejam alugar 

um quarto. Para o usuário que procura acomodação, a plataforma permite pesquisar os que 

sejam mais adequados para ele, utilizando filtros de localização, valores, tipo de imóvel e 

comodidades. Para o “anfitrião”, é uma maneira de gerar renda. A plataforma oferece aos 

usuários auxílio contratual, como sistema de gerenciamento dos quartos ou gestão de 

pagamentos. O proprietário não paga nada para anunciar e para encontrar quartos vagos 

também é gratuito. Se o anfitrião optar por utilizar as ferramentas de automação em gestão de 

pagamentos e contratos, há uma taxa de 20 reais mensais por acomodação. A plataforma 

começou a operar em versão beta, em dezembro de 2017. Em 2018 possuia 286 quartos 

cadastrados e 620 usuários. Começaram também a atuar na cidade de São Paulo, inicialmente 

com dez quartos. O negócio foi acelerado pela InovAtiva Brasil, pela Uglobaly e vencedor do 

Minha Ideia de Negócios 2016 porém inicialmente os sócios investirem cerca de 75 mil reais 

de recursos próprios na startup. 
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Clube Orgânico (categoria Honeycomb v3.0: Food) 

 

 

Figura 9 – Site da empresa Clube Orgânico (2018) 

 

O Clube Orgânico é um e-commerce por assinatura que conecta consumidores a 

produtores de orgânicos sem o uso de intermediários, fundado em 2015 no Rio de Janeiro por 

Victor Piranda e Eduardo Boorhem e Fabio Fabri. A ideia surgiu em 2014 quando os sócios-

fundadores começaram a questionar sobre problemas sociais que os deixavam incomodados, 

incluindo a dificuldade em encontrar alimentos orgânicos e com preços acessíveis faz com 

que muitas pessoas deixem de comprá-los. Além disso, também questionavam o 

distanciamento entre produtor e consumidor final fazendo com que as pessoas não tivessem 

conhecimento da origem dos alimentos que consumiam e de quem os produziam. A empresa 

funciona com entrega direta a domicílio semanalmente ou pelos pontos de retirada, no Rio de 

Janeiro (RJ) através de um programa de assinatura mensal. Com investimento de R$ 20 mil 

dos empreendedores mais R$ 250 mil de investidores-anjo, a empresa fatura em média R$ 50 

mil por mês. A empresa também contou com aceleração através do programa ACE Start. As 

caixas à venda por assinatura no site custam, em média, R$ 250 mensais e a entrega é semanal 
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e quando o cliente decide usar os pontos de retirada, 80% do valor da cesta é destinado aos 

produtores, 7,5% para o estabelecimento e 7,5% para a empresa. 

 

 

 

 

 

Caronetas (categoria Honeycomb v3.0: Mobility Services) 

 

 

Figura 10 – Site da empresa Caronetas (2018) 

 

O Caronetas é uma plataforma que tem como principal objetivo incentivar caronas de 

forma prática e segura. No site, as empresas se cadastram e divulgam o serviço para seus 

funcionários. Feito isso, os colaboradores interessados (na maioria os que não têm 

estacionamento como benefício) traçam seus trajetos e recebem informações de caronistas que 

vão para o mesmo destino.  Fundada em 2011 por Marcio Henrique Nigro, em São Paulo, o 

Caronetas é voltado apenas para quem trabalha em empresas parceiras. Ao se cadastrar, a 

empresa recebe um link para inscrever seus funcionários, que divulgam os trajetos com o 

objetivo de oferecer ou pegar carona. Reúne 1.100 companhias e tem 265.000 usuários 

cadastrados — cerca de 85% deles são da cidade de São Paulo. A ferramenta recebeu 

investimento de aproximadamente um milhão de reais do próprio fundador e amigos. A ideia 

inicial e principal diferencial do Caronetas é a criação de um sistema de milhagem onde o 

usuário compra milhas e negocia estas milhas para pegar carona. Ao final do processo, as 

milhas são trocadas por produtos ou serviços. Dessa forma, transforma-se combustível 
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queimado - que seria utilizado pelo passageiro - em PIB (através da aquisição de produtos ou 

serviços). 

 

 

 

 

 

 

Dog Hero (categoria Honeycomb v3.0: Services) 

 

 

Figura 11 – Site da empresa DogHero (2018) 

 

A DogHero é uma empresa brasileira fundada em 2014, em Saõ Paulo, por Eduardo 

Baer e Fernando Gadotti,  que opera uma plataforma online com o objetivo de conectar donos 

de cachorros a pessoas que oferecem serviço de hospedagem ou passeios (dog walker) aos 

cães. Em ambos serviços, a empresa fica com um percentual do valor pago pelo cliente. A 

startup atua em três países: Brasil, Argentina e México. A rede de anfitriões é formada por 

mais de 15.000 pessoas espalhadas por 600 cidades brasileiras, 100 argentinas e a capital 

mexicana. A DogHero já recebeu mais R$ 18 milhões de reais dos fundos de investimento 

Kaszek Ventures, Monashees Capital, Ignia Partners e Global Founders Capital. Para começar 

o negócio, Eduardo Baer e Fernando Gadotti levantaram R$ 500 mil com amigos e 

investidores-anjo. O fundo Kaszek Ventures fez o primeiro aporte, em agosto de 2015, no 

valor de R$ 1,5 milhão. Um ano depois, a DogHero recebeu o segundo investimento, de R$ 8 

milhões, numa rodada liderada pela Monashees Capital. No ano de 2017, a DogHero foi 

selecionada para participar do programa de aceleração de startups do Google. Em janeiro de 
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2018, a DogHero levantou uma nova rodada de investimento no valor de R$ 8 milhões – 

dessa vez conduzida pelos fundos Ignia Partners e Global Founders Capital. A DogHero pode 

ser acessada por aplicativo iOS, Android e pela web. Os clientes contratam e pagam pelos 

serviços diretamente na plataforma. 

 

 

 

 

 

Shipp (categoria Honeycomb v3.0: Logistics) 

 

 

Figura 11 – Site da empresa Shipp (2018) 

 

A Shipp é uma plataforma que atua como sistema de “delivery de tudo”, ou seja, de 

vestuário a comida, com a ajuda da geolocalização do usuário que aponta a loja física mais 

próxima para que o entregador busque o pedido e entregue em até 60 minutos. A Shipp 

nasceu em 2017, no Espírito Santo, fundada por Tomás Scopel, Rodrigo Miranda e Mário 

Miranda. A empresa na verdade é um spin off de uma outra empresa, a Zaitt (criada em 

2015), que se configurava como uma mescla de delivery de bebidas via aplicativo e um 

espaço para eventos e vendas nas proximidades. As operações da Zaitt começaram em abril de 

2016 e durante 1 ano e meio esse foi o modelo aplicado na startup. Até que foram enxergues 

dois gaps na operação: custo de aquisição de clientes e da própria manutenção de um delivery 

próprio. Surgiu então a ideia de se trabalhar o delivery como um grande marketplace parceiro 
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de lojas físicas. Dessa forma fazia mais sentido, uma vez que os custos passaram a ser 

compartilhados com os fornecedores aproveitando também a ociosidade dos entregadores. 

Pelo aplicativo, o cliente se cadastra e acessa a loja utilizando o QR code gerado 

imediatamente após o cadastro. Por lá ele abre a loja, escaneia os produtos que deseja comprar 

e finaliza o processo através do app. Para sair, ele volta a mostrar o qr code no leitor de saída. 

Além disso, o aplicativo cria promoções personalizadas e sugere produtos para acompanhar os 

que normalmente consome. A startup trabalha com 350 lojas parceiras e cobra uma comissão 

de em média 20 a 27% sobre o valor de venda dos produtos e desde a sua fundação em 2017 a 

Shipp já faturou R$ 2 milhões. 

 

Moobie categoria Honeycomb v3.0: Vehicles Sharing) 

 

 

Figura 13 – Site da empresa Moobie (2018) 

 

A Moobie é uma plataforma que promove o compartilhamento de veículos. Fundada 

por Tamy Lin em São Paulo, em 2017, a plataforma possui 1.500 clientes registrados e recebe 

200 requisições de pessoas que querem alugar seu carro. A experiência é feita pelo celular e o 

cadastro na plataforma pode ser feito pela rede social Facebook. Para quem quer alugar o 

próprio carro, basta enviar fotos do veículo em questão. Atualmente conta com um cadastro 

de 5 mil carros no sistema e mais de 110 mil usuários cadastrados em todo o Brasil, embora a 

Moobie só funcione no estado de São Paulo. O modelo de aluguel é por diárias, calculadas 

com base na tabela da FIP, mas os proprietários têm autonomia total para ajustar o valor. Para 

um carro hatch, com ar condicionado, por exemplo, é sugerido o valor de 54 reais por um dia 

de uso, já para um SUV completo, 107 reais. Os usuários também podem aceitar ou rejeitar 

ofertas, bloquear disponibilidade do veículo e limitar a quilometragem. No caso de multas ou 
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avarias, a Moobie fica responsável pelos trâmites com o seguro. O sistema conta ainda com 

um mapa, que aponta a localização de cada veículo alugado. Também é possível fazer o 

check-in e check-out do veículo pelo próprio aplicativo. A Moobie cobra 20% das diárias 

pagas aos proprietários, mais uma taxa fixa de 10 reais do usuário, com uma expectativa de 

gerar 3 milhões de reais de por ano. 

 

 

 

 

 

4.2 CONFIGURAÇÃO TIPOLÓGICA 

 

Uma vez identificadas as combinações possíveis de condições, neste estágio da análise 

foi possível identificar a configuração de um modelo de negócio característico das empresas 

brasileiras com presença empírica dentro da economia compartilhada. 

Usando o limiar de consistência (consistency converage) de 0,8 e uma frequência 

(frequency) de 1, o método fs/QCA aplica um algoritmo booleano baseado em uma análise 

contrafactual de condições causais e minimização lógica para reduzir as linhas da tabela 

verdade para uma tabela de solução (solution table). Com a minimização e produção da tabela 

verdade, é possível obter três níveis de solução (complexa, intermediária e parcimoniosa) 

dependendo da configuração dada pelo pesquisador, entretanto para esse estudo foi somente 

possível obter uma análise padrão (standard analysis) onde somente as soluções dos tipos 

complexa e intermediária são mostradas. Nesse caso, ambas apresentam os mesmos resultados 

já que a solução intermediária não pretende alterar as condições causais presentes. A solução 

parcimoniosa não é apresentada devido a alta consistência das condições causais o que limitou 

a apresentação de outras configurações possíveis. Desta forma, como resultado obteve-se 

apenas uma configuração representada através da solução complexa na figura 14 abaixo.  

 

Figura 14 – Solução complexa – economia compartilhada no Brasil  
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Fonte: O autor (2018) 

A solução complexa também pode ser apresentada através de uma fórmula da solução 

descrita da seguinte forma: 

 

PLATAFORMA ← RECURSOS*INTERAÇÃO*~GOVERNANÇA*~FINANCIAMENTO*TECNOLOGIA 

 

Uma solução pode compreender mais de uma combinação simplificada de condições, 

que podem ser entendidas como diferentes caminhos de solução (Rihoux e Ragin, 2009), ou, 

neste caso, modelos de negócios que levam a modelos de negócios de economia 

compartilhada. Neste estudo sobre o modelo de negócio característico das empresas inseridas 

na economia compartilhada brasileira, a solução apresentou apenas uma combinação de 

condições. 

Na Tabela 5, os círculos pretos indicam a presença da condição, enquanto círculos 

brancos cruzados são usados para indicar a ausência da condição, ambas conforme seus 

respectivos operadores booleanos. A condição causal onde nenhum círculo é apresentado 

indica que a condição é irrelevante para explicar o resultado de interesse. Nesse caso pode-se 

observar que a condição causal MISSÃO não aparece como relevante para a configuração de 

modelos de negócio e essa condição é explicada pela consistência de 0.54, resultado do 

algorítimo que considera o limiar de consistência (consistency converage) de 0,8 e frequência 

(frequency) de 1 que foram definidos. 

Solução

Condições causais Complex solution

Recursos subutilizados

(RECURSOS)

Interação peer-to-peer

(INTERAÇÃO)

Governança colaborativa

(GOVERNANÇA)

Missão Orientada

(MISSÃO)

Financiamento alternativo

(FINANCIAMENTO)

Dependência da tecnologia

(TECNOLOGIA)

Consistency 1

Raw coverage 0.529167

Unique coverage 0.529167

Solution coverage
0.529167

Solution consistency
1
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Uma tabela de soluções também pode distinguir as condições centrais e periféricas, 

que é baseada em como os componentes causais são causalmente conectados ao resultado. Em 

qualquer termo de solução, existem ingredientes causais decisivos que distinguem as 

configurações, e ingredientes complementares que só fazem sentido como fatores 

contribuintes (Grandori e Furnari, 2008). 

Entre as 7 combinações possíveis (presença e ausência das seis condições causais, por 

exemplo), conforme apresentado na tabela verdade, apenas a presença de tecnologia, 

interação peer-topeer, recursos subutilizados e a ausência de governança colaborativa e 

financiamento são mecanismos causais que exibem forte relação causal com o resultado. 

Apesar das fortes relações causais entre as condições mencionadas e o resultado, nenhuma 

delas é, por si só, necessária ou suficiente para a caracterização de um negócio de economia 

compartilhada. Como esperado, o maior escore de consistência é o de INTERAÇÃO com 1.0 

seguindo por TECNOLOGIA com 0.8875 e RECURSOS com 0.6250. 

Cohen e Muñoz (2017) em sua pesquisa desenvolveram uma taxonomia contendo 

cinco tipologias de modelos de negócio da economia compartilhada e utilizando-se, da mesma 

forma, do método fs/QCA para avaliar os modelos de negócios de 36 empresas inseridas na 

economia compartilhada a nível internacional. Aproveitando um rico conjunto de dados 

qualitativos os autores revelaram uma tipologia que compreende cinco tipos ideais que 

coletivamente representam a constelação de possíveis modelos de negócios empiricamente 

relevantes em toda a economia compartilhada, a partir de 12 combinações possíveis de uma 

tabela verdade. A partir do trabalho desses autores é possível realizar uma comparação entre a 

solução encontrada neste estudo como forma que encontrar similaridades entre os caminhos 

configuracionais que definem a economia compartilhada em termos de modelos de negócio. 

 

Figura 15 – Tabela solução – modelos de negócio da economia compartilhada  
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Fonte: Extraído e traduzido de Cohen e Muñoz, (2017). 

 

Com base nas tipologias encontrada pelos autores, derivam-se três questões: O que faz 

com que uma certa configuração de modelo de negócio surja? Por que certas características 

são conectadas em cada configuração de modelo de negócio? Qual é o resultado de cada 

configuração de modelo de negócio?  

O modelo de negócios I, por exemplo, combina a presença de duas condições centrais, 

INTERAÇÃO e TECNOLOGIA, com duas condições periféricas GOVERNANÇA e 

FINANCIAMENTO. MISSÃO e RECURSOS são condições irrelevantes. Essa combinação 

retrata um modelo de negócios de tecnologia crowd-based. Assim, os modelos de negócios de 

tecnologia crowd-based são mais parecidos com as startups de tecnologia tradicional, pois 

têm alta dependência de tecnologia, com o único aspecto exclusivo de que startups 

tecnológicas baseadas em multidão facilitam um alto nível de interação peer-to-peer. Estes 

modelos de negócio têm uma oportunidade significativa de crescimento, o que explica a alta 

propensão a ter investimento tradicional em capital de risco. Na verdade, dependendo do setor 

e modelo, algumas empresas que se enquadram no Modelo de Negócios 1 podem aumentar 

ainda mais rapidamente do que as startups baseadas em tecnologia tradicional, pois dependem 

mais de uma massa crítica de usuários do modelo de negócios bilateral do que de aumento de 

produção e capacidade de distribuição. Claramente, pode-se observar uma similaridade entre a 

solução configuracional encontrada nas empresas brasileiras e a solução 01 do quadro. 

Já o modelo de negócio II, combina a presença de três condições essenciais 

INTERAÇÃO, RECURSOS e TECNOLOGIA, ausência da condição central 

GOVERNANÇA com presença de uma condição periférica MISSÃO. FINANCIAMENTO é 

uma condição irrelevante. Essa combinação de condições retrata um modelo de negócios 
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baseado no consumo colaborativo. Ao contrário do modelo de negócios I, os recursos 

subutilizados são centrais para esse tipo de negócio. Essa combinação de condições sugere 

que os modelos de negócios de consumo colaborativo satisfazem as condições mais críticas a 

serem consideradas parte da economia compartilhada, conforme definido por Chase (2015). A 

adição da missão como condição periférica é intrigante, uma vez que isso suporta pesquisas 

existentes que tem procurado incorporar impacto social e ecológico no enquadramento de 

modelos de negócios de economia compartilhada (por exemplo, Borchert e Geisendorf, 2016; 

Cohene Muñoz, 2016; Klutt et al., 2015). 

O modelo de negócio III combina a presença de duas condições centrais, RECURSOS 

e TECNOLOGIA, ausência da condição central GOVERNANÇA com ausência de duas 

condições periféricas MISSÃO e FINANCIAMENTO. Essa combinação de condições retrata 

uma empresa de modelo de negócios para multidão caracterizada por bens adquiridos de 

forma privada, compartilhados por pessoas ou organizações sem interação entre parceiros. 

Enquanto alguns, incluindo Owyang, classificariam esses modelos de negócios como dentro 

da economia compartilhada, uma definição mais rigorosa de condições mínimas pode sugerir 

que essas são, na verdade, apenas outras formas de empreendimento tradicional que buscam 

lucrar com o aumento da eficiência. 

Os dois modelos de negócios a seguir, IV e V, exibem baixa raw coverage, sugerindo 

a presença de soluções contra intuitivas e excepcionais. Estes não são tratados aqui como 

erros, mas sim como combinações únicas de condições que, apesar de sua estranheza, levam 

ao resultado de interesse (Muñoz e Dimov, 2015), ou seja, negócios de economia 

compartilhada. 

O modelo de negócio IV, combina a ausência de cinco condições periféricas: 

TECNOLOGIA, MISSÃO, RECURSOS, FINANCIAMENTO e GOVERNANÇA. Essa 

combinação exclusiva de condições retrata um modelo de negócio de economia compartilhada 

de baixa tecnologia baseado em espaço. Ao contrário dos modelos anteriores, esse modelo de 

negócio permite o compartilhamento facilitando o acesso a espaços físicos, como cozinhas, 

espaços de trabalho, laboratórios, etc. Embora a maioria das atuais empresas de economia 

compartilhada dependam de plataformas tecnológicas para operar, casos como como Talent 

Garden (CoWorking) e Prep Atlanta (Cozinha) demonstram que a economia compartilhada é 

ativa fora do âmbito técnico. 

O modelo de negócio V combina a presença de duas condições principais 

TECNOLOGIA e INTERAÇÃO, a presença de três condições periféricas 

FINANCIAMENTO, MISSÃO e GOVERNANÇA com a ausência de uma condição 
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periférica RECURSOS. Esta combinação de condições retrata um modelo de negócio de 

economia compartilhada utópico. Apesar do potencial viés tecnológico do modelo 

Honeycomb, isso sugere que combinações de governança colaborativa, predominância de 

impacto social e alternativas de financiamento (paralelamente à interação entre parceiros e 

tecnologia) são realmente raros na economia compartilhada. Os autores referem-se a isso 

como compartilhamento utópico porque este modelo de negócio, idealizado pela mídia, mas 

empiricamente contra intuitivo, exibe a presença da maioria das condições comumente 

atribuído à economia compartilhada. 

Tendo analisado comparativamente as soluções, é destacado a seguir o modelo 

característico da economia compartilhada brasileira.                   

 

4.3 O MODELO DE NEGÓCIOS CARACTERÍSTICO DA ECONOMIA 

COMPARTILHADA BRASILEIRA 

 

Um dos maiores benefícios da análise comparativa qualitativa na teoria da construção 

é que ela permite a construção de tipologias e a construção de tipos ideais, preservando a 

integridade dos casos como configurações complexas de aspectos. O Fs/QCA permite 

generalizações de médio alcance, na medida em que vê fenômenos sociais em termos de 

"modos e tipos" (Aus, 2009). Embora este método não tenha sido originalmente concebido 

para descobrir as tipologias, ele enfatiza similaridades entre os casos na formulação de tipos e 

vê a especificação de tipos, subtipos e tipos mistos como um mecanismo central para entender 

e explicar as diferenças (Ragin, 2000). 

Uma tipologia é o “conjunto de tipos ideais inter-relacionados conceitualmente 

derivados, cada um dos quais representa uma combinação única de atributos que se acredita 

determinar o(s) resultado(s) relevante(s)” (Doty, 1994: 232). Longe de ver tipologias como 

meios para ordenar e comparar grupos de elementos e agrupá-los em categorias, as tipologias 

precisam ser entendidas como enunciados teóricos complexos que, ao contrário dos modelos 

tradicionais lineares ou de interação de causalidade, podem acomodar múltiplas relações entre 

suas construções, níveis consideráveis de complexidade causal (Fiss, 2011). 

Como o propósito de uma tipologia é simplificar a complexidade do mundo real, o 

processo de desenvolvimento de tipologia geralmente envolve a redução pragmática de um 

extenso conjunto de características para um conjunto limitado relevante para o objetivo em 

questão. Em vez de desenvolver uma tipologia monotética, na qual cada característica é 

necessária para a associação e o conjunto de características é suficiente, neste estudo foi 
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possível elaborar uma tipologia empírica politética que caracteriza o modelo de negócio das 

empresas inseridas na economia compartilhada brasileira, formada a partir uma combinação 

de valores dos atributos de interesse. Isso permite que o agrupamento de casos que 

apresentem semelhanças, tenda a garantir maior parcimônia e seja considerado superior para 

pesquisas destinadas a identificar indivíduos como parte de um tipo (Fiss, 2011). Portanto, a 

tipologia empírica deriva dos diferentes caminhos de solução detectados pela análise 

comparativa qualitativa do conjunto fuzzy. Para este caso, apenas um caminho foi detectado 

entretanto é importante notar que outros caminhos podem surgir a partir do estudo 

configuracional de outras condições causais e de diferentes outros casos (princípio da 

equifinalidade). 

O surgimento dos tipos de modelos de negócios de compartilhamento convida a 

investigar as contribuições que os tipos oferecem na construção de teorias iniciais na 

economia compartilhada. O modelo de negócios encontrado neste estudo combina a presença 

de três condições centrais, INTERAÇÃO, RECURSOS e TECNOLOGIA, com duas 

condições periféricas ausentes, sendo estas GOVERNANÇA e FINANCIAMENTO. 

MISSÃO aparece nessa configuração com uma condição irrelevante, não aparecendo 

inclusive nas soluções intermediárias e parcimoniosa.  

Essa configuração retrata uma estruturação de negócios baseada em três pilares cujas 

características podem ser observadas empiricamente em todos os casos estudados. Trata-se de 

um modelo de negócio apoiado na interação entre pares (peer-to-peer) podendo ser esta 

interação entre pessoas apenas ou pessoas com empresas, como é o caso das empresas Shipp e 

Quero Bolsa. A interação entre pares foi a condição causa com maior grau de consistência 

(igual à 1) o que significa dizer que todos os casos estudados se baseiam fortemente na 

interação entre pares para conduzir seus negócios.  

O uso de recursos subutilizados é uma característica também observada e retrata uma 

modelagem de negócios baseada no consumo colaborativo. Essa combinação de condições 

sugere que os modelos de negócios de consumo colaborativo satisfazem as condições mais 

críticas a serem consideradas parte da economia compartilhada, conforme definido por Chase 

(2015). A adição da missão como condição periférica é intrigante, uma vez que isso suporta 

pesquisas existentes que tem procurado incorporar impacto social e ecológico no 

enquadramento de modelos de negócios de economia compartilhada (por exemplo, Borchert e 

Geisendorf, 2016; Cohen e Muñoz, 2016; Klutt et al., 2015). 

Por fim, outra condição causal que caracteriza o modelo é a tecnologia. Empresas da 

economia compartilhada baseadas em tecnologia são mais parecidas com as startups de 
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tecnologia tradicional, pois têm alta dependência de tecnologia, com o único aspecto 

exclusivo de que startups tecnológicas facilitam um alto nível de interação peer-to-peer. Estes 

modelos de negócio têm uma oportunidade significativa de crescimento, o que explica a alta 

propensão a ter investimento tradicional em capital de risco. Na verdade, dependendo do setor 

e modelo, algumas empresas podem crescer ainda mais rapidamente do que as startups 

baseadas em tecnologia tradicional, pois dependem mais de uma massa crítica de usuários do 

modelo de negócios bilateral do que de aumento de produção e capacidade de distribuição. 

Caminhos de solução são avaliados em termos de consistência e cobertura com base 

na teoria de conjuntos. Enquanto o primeiro avalia o grau em que os casos que partilham uma 

dada condição ou combinação de condições concordam em exibir o resultado em questão, que 

é estimado dividindo-se o número de casos que estão presentes em uma determinada 

configuração de condições e exibem o resultado através do número de casos que estão 

presentes na mesma configuração, mas não exibem o resultado (FISS, 2011), este último 

avalia o grau em que uma combinação causal considera para instâncias de um resultado 

(RAGIN, 2006).  

Se várias configurações forem suficientes para o resultado, raw e unique coverage 

fornecem avaliações da sua relevância empírica (GRECKHAMER, 2011). Essas medidas 

teóricas de ajuste são descritivas, não inferenciais, e foram desenvolvidas como métodos de 

explorar a evidência de caso cruzado em um caminho configuracional. A Tabela 4 mostra que 

a relação entre a configuração das condições e o resultado é altamente consistente, com um 

valor de consistência de 1,0. A cobertura da solução ou importância empírica conjunta do 

caminho configuracional encontrado é 0,52, indicando que a maior parte do resultado é 

explicada por este caminho e, portanto, a solução como um todo é empiricamente relevante. 

Uma consistência de ≥ 0.8 indica uma forte relação estabelecida entre a solução e o outcome 

(RAGIN, 2006).  

Diante da pluralidade de conceitos e visões, conforme visto no capítulo 02, definiu-se 

nesse trabalho a economia compartilhada como: a monetização de ativos subutilizados que 

são de propriedade de provedores de serviços (empresas ou indivíduos) por meio de aluguel 

de curto prazo. Sob o ponto de vista empresarial, o incentivo econômico - e não o estilo de 

vida colaborativo - foi priorizado em nossa definição. Portanto, algumas categorias do 

Honeycomb v3.0 (ex.: Municipal, Utilities, Corporations and Organizations e Analytics and 

Reputation) não puderam ser representadas por empresas brasileiras e, deste modo, não 

incluídas no escopo deste estudo, pois não envolvem qualquer compensação monetária. A 

outra condição de contorno é que a interação entre as díades deve ser mediada pelo mercado. 
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Assim, não foi considerada a carona tradicional ou o conceito de dar uma carona, uma vez 

que carece de intermediário.  

Além disso, não foram considerados mercados de compra e venda tradicionais ou 

sistemas de comércio eletrônico (Mercado Livre, por exemplo). Essas plataformas permitem 

mercado de transferência através de vendas, em vez de aluguéis, o que é contra a natureza da 

ação de “compartilhamento”. Adicionalmente, os recursos não devem pertencer ao facilitador 

de serviços, uma vez que anula o propósito dos sistemas econômicos entre pares (peer to peer 

ou P2P). Por esse motivo, não foram consideradas tais empresas (Coworkings, BikeRio, por 

exemplo). Como a empresa assume o papel de prestadora de serviços, o aspecto de 

compartilhamento que empresas de coworking ou aluguel de bicicletas oferecem é entre 

clientes, e não há interação entre as partes que compartilham.  

Estudos empíricos já realizados apoiam a separação de tais empresas, pois é mostrado 

que os membros de empresas dessa natureza (ex.: Zipcar, empresa internacional de aluguel de 

carros) não têm laços comunitários ou o desejo de compartilhar os elos entre si (BARDHI & 

ECKHARDT, 2012). Além disso, embora os espaços de coworking (Espaço Nex, localizado 

no bairro Glória no Rio de Janeiro por exemplo) possam fazer parte de sistemas colaborativos, 

eles não fazem parte da economia compartilhada, pois o relacionamento consiste em duas 

díades em vez de uma tríade. 

Como última característica da definição adotada nesse estudo, a economia 

compartilhada tem um modelo de negócios único que maximiza a utilização de bens ociosos. 

É importante notar que não é realista esperar que qualquer recurso seja totalmente utilizado. 

Por exemplo, um carro é usado apenas 4 a 8% do tempo (BROOK PORTER, 2015; 

SUNDARARAJAN, 2016), com 25% de ocupação em média (CSS, 2016). Conclui-se então 

que, embora a maior ocupação de qualquer recurso aumente sua produtividade, também 

reduzirá sua vida útil; e isso também deve ser considerado como um custo. 

Do ponto de vista econômico estritamente teórico, a disponibilidade imediata de um 

recurso também pode ser considerada uma utilidade. Por exemplo, ter um carro estacionado 

no trabalho (ao invés de alugá-lo durante esse tempo ocioso) fornece flexibilidade para o 

proprietário se movimentar. No entanto, não foi considerado esse tipo de utilidade neste 

estudo. Para o estar alinhado aos objetivos desse trabalho, caracteriza-se como subutilizado 

qualquer recurso que permanece ocioso quando poderia ter sido usado. Neste sentido, é 

semelhante ao conceito de custo de oportunidade onde existe uma compensação entre as 

necessidades perdidas e adquiridas (ou potencialmente adquiridas). 
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Com base em todas essas análises e considerações, foi possível observar que o modelo 

de negócios da economia compartilhada brasileiro consiste assim em uma empresa, ou 

facilitador de serviços, que atua como um intermediário entre os fornecedores de um bem ou 

serviço (provedor de serviços) e os clientes que procuram esses bens e serviços subutilizados 

(Figura 16). 

 

Figura 16 – O modelo de negócios da economia compartilhada brasileira  

 

 

Fonte: O autor (2018) 

Esse modelo ou framework de negócios triádico difere da tradicional configuração 

B2B2C. Em um ambiente tradicional de B2B ou B2C, há uma relação de vendas entre a 

empresa intermediária e o vendedor (ou o comprador), sem a necessidade de uma interação 

direta ou transação entre o vendedor e o comprador. Os parceiros na cadeia de fornecimento 

agregam valor ao produto ou serviço, pois há uma transferência do produto ou serviço em 
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ambas as díades. Por exemplo, em um contexto de manufatura, os fornecedores e clientes de 

uma rede de supermercados não são obrigados a interagir para que o modelo funcione 

(CHAKRAVARTY, KUMAR, & GREWAL, 2014). 

 

Quadro 11 – Comparação dos mercados bilaterais convencionais e da economia 

compartilhada brasileira  

 

Fonte: O autor (2018) 

 

O quadro 11 resume como a economia compartilhada brasileira, como um mercado 

bilateral, também é diferente de suas contrapartes convencionais, e apresenta uma perspectiva 

sobre por que ela deve ser pesquisada separadamente. Os mercados bilaterais convencionais 

têm foco no produto com uma grande variedade de opções, e a receita é gerada pelas vendas. 

A economia compartilhada funciona por meio do aluguel de curto prazo de um serviço 

específico (por exemplo, transporte para o Uber, acomodação para o Airbnb).  

Devido à natureza focada no serviço na economia compartilhada, os prestadores 

devem oferecer um serviço de qualidade mais alta, já que eles têm uma interação face a face 

com os clientes, enquanto os mercados bilaterais convencionais prosperam para uma 

qualidade de produto mais alta. Além disso, os prestadores de serviços na economia 

compartilhada não são responsáveis por quaisquer iniciativas de marketing, uma vez que isso 

é conduzido pelo facilitador de serviços. Os fornecedores (por exemplo, vendedores no eBay), 

Mercado bilateral convencional (ex: eBay com fornecedores 

acima e clientes abaixo da cadeia de valor)

Economia compartilhada (ex: Uber com provedores de 

serviços acima e clientes abaixo da cadeia de valor)

Foco no produto Foco no serviço

Receitas geradas através de vendas Receitas geradas por aluguel de curto prazo

Heterogeneidade de produtos sob uma empresa

(ex.: variedade de produtos em um portfolio - 

americanas.com)

Homogeneidade de serviços sob um facilitador de serviço

(ex. serviços de aluguel de veículo - Moobie)

Nenhuma interação face a face com o cliente é necessaria Interação face a face com o cliente desempenha um papel 

importante

A qualidade do serviço é secundária Qualidade do serviço é essencial 

Iniciativas de marketing do produto principal para os 

clientes podem ser executadas através de fornecedores

(ex: anúncios promovidos)

Iniciativas de marketing do serviço principal para os clientes 

não podem ser executadas através de prestadores de 

serviços

Fornecedores têm baixos riscos associados ao seu 

envolvimento ou recursos devido à transferência de 

propriedade

Prestadores de serviços têm altos riscos associados ao seu 

envolvimento ou recursos devido à natureza pessoal da 

transação
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por outro lado, são responsáveis pelos esforços de marketing dos produtos que desejam 

vender. Eles podem fazê-lo por meio de anúncios promovidos que aparecem em sites de um 

afiliado ou de um facilitador de serviços.  

Adicionalmente, os riscos associados à participação na economia compartilhada são 

muito mais altos em comparação com os mercados bilaterais convencionais. Ou seja, os 

prestadores de serviços oferecem seus valiosos recursos e estão pessoalmente envolvidos na 

transação. Por exemplo, o prestador de serviços pode estar envolvido em um acidente ou pode 

ser assediado pelo cliente. O caso é completamente diferente para os fornecedores nos 

mercados bilaterais convencionais porque existe uma transferência de propriedade e as 

interações são principalmente digitais. Por fim, os prestadores de serviços podem monetizar 

seus recursos de mão-de-obra ou de capital prontamente disponíveis e subutilizados, de 

acordo com seu prazo flexível, sem qualquer supervisão ou pressão que o emprego tradicional 

teria. 

     O sucesso da plataforma depende da construção de um grupo crítico de prestadores 

de serviços e clientes, bem como da qualidade do serviço (ROCHET & TIROLE, 2003). A 

economia compartilhada surgiu a partir dos mercados bilaterais baseados em plataforma, onde 

o objetivo é fazer com que ambas as partes interajam através desta. Aqui, o equilíbrio de 

poder é de extrema importância, já que nenhum dos lados da plataforma participará sem a 

existência do outro (HAGIU, 2014). Rochet e Tirole (2003) fornecem informações adicionais 

sobre o equilíbrio de poder: “Uma parte é tratada como um centro de lucro e a outra como um 

líder de perda ou, na melhor das hipóteses, financeiramente neutra.” Nossa estrutura aborda 

esse desequilíbrio adotando uma estratégia de relacionamento bilateral com o cliente. Em 

relação ao aspecto financeiro, um facilitador de serviço é configurado como uma plataforma 

online P2P que cobra uma comissão por transação. A conveniência e o baixo custo são 

fundamentais para os clientes, e os facilitadores de serviços devem agir de acordo para 

aumentar o número de transações (MÖHLMANN, 2015; TUSSYADIAH, 2016).  

Existem múltiplas facetas de conveniência possibilitadas pela consumerização de 

tecnologias digitais na forma de interface de usuário, facilidade de pagamento, 

disponibilidade do produto ou serviço e tempo de resposta. A conveniência oferecida pelas 

tecnologias digitais direciona os clientes para a plataforma do facilitador de serviços. O 

facilitador de serviços também assume a responsabilidade de marketing, segurança de dados e 

portal de pagamento seguro. Mais importante ainda, a demanda pelo serviço é gerada pelos 

facilitadores de serviço e são esses fatores que atraem os prestadores de serviços para a 

plataforma. 
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5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Reduzir o custo de acessar produtos ou serviços e utilizar ativos ociosos com base na 

demanda do consumidor poderia ajudar o sistema a atingir a eficiência pretendida da 
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operação. Acredita-se que a economia compartilhada, ao promover o consumo colaborativo, 

seja uma antítese à tendência de consumo exacerbado, o que leva ao aumento do desperdício 

de recursos individuais e sociais, além de prejudicar o meio ambiente. Muitos autores tanto na 

esfera acadêmica quanto comercial têm defendido a ideia de que fazer negócios dentro da 

economia compartilhada possa ser um caminho alternativo de resposta ao modelo tradicional 

econômico linear (B2B ou B2C) onde recursos são transformados em produtos e serviços e 

estes entregues ao mercado para uso e consumo com tempo de vida cada vez mais reduzido, 

causando uma retroalimentação negativa do ecossistema já que o recurso agora transformado 

não pode ser reinserido na mesma proporção que foi consumido no início do processo. Tal 

processo linear, tradicional em termos de modelagem de negócios, tem se mostrado ostensivo, 

ineficiente e não sustentável pois promove e ao mesmo tempo explora a escassez, impactando 

as esferas sociais, econômicas e ambientais. 

Entretanto, a economia compartilhada é comumente confundida com outras iniciativas 

colaborativas tais como a economia solidária, econômica social, economia criativa e 

modalidades de compartilhamento que não necessariamente envolvem a troca monetária. Sob 

o ponto de vista ontológico as empresas inseridas na economia compartilhada se caracterizam 

pela monetização das transações entre provedores e consumidores, não é diferindo das 

praticadas pelos atores inseridos na economia tradicional. Desta forma, muitas iniciativas 

sobre a preocupação com escassez de recursos, políticas sustentáveis e as limitações de 

contexto devem levar em consideração tal aspecto. Sob o ponto de vista de gestão de negócios 

colaborativos, talvez seja necessário repensar se os modelos de negócios que emergem no 

cenário atual cuja palavra de ordem seja a busca pela sustentabilidade, de fato representam 

tais objetivos de promover um caminho alternativo para realização de negócios, promovendo 

praticas sustentáveis, ou se apenas refletem uma forma “um pouco mais tecnológica e 

moderna” de continuar com as velhas práticas dos modelos tradicionais.  

Sob o ponto de vista do consumo alternativo e seus direcionadores, é necessário 

investigar mais afundo se tais empresas de fato impactam positivamente o ecossistema em que 

atuam, através da promoção do acesso em detrimento da posse, conexão direta entre pares, 

suporte tecnológico gerando conectividade, entre outros aspectos. Essa temática também 

abrange questões sociais e comportamentais, valores e crenças que nos movem nas relações 

de consumo. Assim, torna-se imperativo investigar como tais decisões são tomadas pelos 

atores do processo, e quais direcionadores de fato impactam em suas escolhas. 

O espaço da economia compartilhada oferece uma rica oportunidade para 

pesquisadores explorarem uma série de ângulos interdisciplinares. Além da sugestão para 
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uma série de avanços necessários com envolvimento de diversas partes interessadas nos 

assuntos relacionados à economia compartilhada, como por exemplo a de que agentes da 

política pública refinem sua abordagem à regulamentação, este estudo também sugere, no 

futuro, que pesquisadores incorporem uma abordagem mais refinada às estratégias de 

pesquisa teórica e empírica na economia compartilhada. Toda a atividade de economia 

compartilhada não deve ser agrupada em um projeto de pesquisa a menos que seja dada 

atenção aos diferentes modelos de negócios e às relações diferenciadas que esses modelos 

têm com os empreendedores, investidores e sociedade.  

À medida que o crescimento contínuo e a diversidade de startups da economia 

compartilhada entrarem no mercado, será mais fácil para os acadêmicos obterem dados 

suficientes sobre tipologias específicas. Ou talvez, por exemplo, no caso dos 

pesquisadores de sustentabilidade e economia circular, eles possam se concentrar apenas 

no compartilhamento de tipologias em que os modelos de negócios dependem de recursos 

subutilizados (consumo colaborativo, negócios para multidão e talvez compartilhamento 

utópico) e assim sucessivamente para outras modalidades de compartilhamento e 

consumo. De fato, até mesmo referir-se a essa atividade como “economia” compartilhada 

é problemático, já que alguns “modelos de negócios” emergentes na verdade não 

possuem nenhuma transação econômica. Repair Cafes, por exemplo, dos quais existem 

cerca de mil em todo o mundo, reunir moradores locais para consertar utensílios 

domésticos quebrados, sem qualquer dinheiro ou troca, além de conversas e 

conhecimento sobre consertar coisas. 

Os bancos de tempo estão surgindo em todo o mundo, onde, em vez de serem 

compensados com dinheiro, as pessoas com habilidades recebem pontos para obter outros 

serviços ou suporte da comunidade. O objetivo desse estudo foi analisar os componentes 

subjacentes dos modelos de negócios de economia compartilhada no âmbito brasileiro, de 

uma forma que ajude a esclarecer como se caracteriza os modelos de negócios das 

empresas brasileiras. Espera-se que a identificação da tipologia característica encontrada 

em tais empresas emergida da análise dos atributos selecionados com forte base 

bibliográfica, ajude a promover o campo da economia compartilhada a partir de uma 

perspectiva de pesquisa, prática e política, assunto ainda tão novo e pouco explorado no 

cenário brasileiro. 
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APÊNDICE A – CONSOLIDAÇÃO DE REVISÃO LITERÁRIA POR COHEN & 

MUÑOZ (2017) 

 

 
Artigo /Livro Foco Principais Conceitos Plataforma 

de 

colaboração 

Recursos 

subutilizados 

Interação 

peer-to-

peer 

Governança 

Colaborativa 

Missão 

Orientada 

Financiamento 

Alternativo 

Dependência 

em 

Tecnologia 

Bangel, 2016 Explora o potencial de práticas 

colaborativas no setor de 

hospitalidade na Europa para o 

setor de hospitalidade 

estabelecido, adotando o novo 

paradigma da economia 

compartilhada e trabalhando 

com novos participantes do 

mercado na criação de novas 

oportunidades de marketing 

sustentável. 

Novas oportunidades de 

mercado 

Colaboração  

Novos mercados 

x       

Belk, 2010 Examina as diferenças entre 

compartilhar e partilhar, e sugere 

que o compartilhamento dissolva os 

limites interpessoais impostos pelo 

materialismo e pelo apego à posse 

através da expansão do agregado 

estendido próprio. 

Compartilhar e partilhar 

Limites interpessoais  

Senso de propriedade 

 x x     

Belk, 2014 Compara o compartilhamento e o 

consumo colaborativo e acha que 

ambos estão crescendo em 

popularidade atualmente. 

Consumo colaborativo 

Modelos de venda  

Modelos de não propriedade 

de utilização de bens de 

consumo 

Práticas de 

compartilhamento  

Dependência de internet 

 x     x 

Borchert e 

Geisendorf,  

2016 

Propõe uma taxonomia de modelos 

de negócios usados por 

organizações de economia 

compartilhada 

Estrutura de modelo de 

negócio 

Análise de agrupamento  

Modelo de negócios 

Canvas 

Orientação de mercado 

(organizações orientadas 

socialmente e 

ecologicamente) 

    x   

Botsman   

Rogers,  

2011 

Explora a noção e os limites do 

consumo colaborativo 

 

Utilidade em relação à 

propriedade  

Comunidade acima do 

egoísmo  

Sustentabilidade acima da 

novidade 

x x x  x   

Chase, 2015 Apresenta o modelo de Parceiros 

Integrados. Procura aprofundar e 

enriquecer a economia 

compartilhada, financiamento 

coletivo, produção colaborativa e 

práticas de consumo colaborativo 

Excesso de capacidade 

Plataformas 

Engajamento de pares  

Produção e consumo 

colaborativos 

x x x     

Cohen e 

Kietzmann, 

2014 

Discute modelos de negócios de 

mobilidade compartilhados 

existentes em uma tentativa de 

desvendar a relação ideal entre 

prestadores de serviços (agentes) e 

os governos locais (principais) para 

alcançar o objetivo comum de 

mobilidade sustentável. 

Mobilidade compartilhada 

Modelos de negócios  

O problema do principal-

agente 

x x     x 

Cohen and 

Muñoz, 2016 

Fornece uma visão abrangente dos 

sistemas PCS nas cidades, 

integrando e examinando as 

atividades de economia 

compartilhada no contexto de dois 

continums, ou seja, PCS e 

orientação privada/pública 

Atividades de economia 

compartilhada  

Consumo e produção 

sustentáveis  

Cidades que compartilham 

x  x x x   

Daunorienė 

et al., 2015 

Fornece uma abordagem sobre 

como abordar e estimar a 

sustentabilidade dos modelos de 

negócios de economia 

compartilhada e determina as 

principais perspectivas de 

sustentabilidade usando os 

Círculos de Sustentabilidade 

Modelos de negócios 

comerciais 

Círculos de sustentabilidade  

Tecnologia  

Crescimento da economia 

compartilhada  

Direitos de acesso 

temporário  

Plataformas peer-to-peer 

x x x    x 

Dervojeda et 

al., 2013 

Fornece uma abordagem sobre 

como tratar e estimar a 

sustentabilidade dos modelos 

de negócios de economia 

compartilhada e determina as 

principais perspectivas de 

sustentabilidade usando os 

Círculos de Sustentabilidade 

Mercados peer-to-peer 

Plataformas peer-to-peer  

Infraestrutura de 

financiamento  

Custos de transação 

x  x   x  

Hellwig et 

al., 2015 

Identifica segmentos de 

compartilhamento de consumidores 

para descobrir conjuntos 

potencialmente viáveis de 

comportamento do consumidor, 

mercado de 

crescente relevância econômica 

Compartilhamento de 

consumidores, de 

comportamento  

e de disposição  

 

 x x     

Klutt et al., 

2015 

Sistematiza nossa compreensão 

das organizações de economia 

compartilhada e desenvolve uma 

Economia compartilhada 

Proposição, constelação e 

captura de Modelos de 

 x   x   



110 
 

 

estrutura conceitual de modelos 

desta economia. Também 

explora como a economia 

compartilhada contribui para 

transformar a economia e a 

sociedade em direção a modelos 

mais sustentáveis. 

 

Valores sustentáveis 

 

Kohler, 2015 Analisa plataformas de sucesso     

para identificar padrões de 

modelos de negócios eficazes 

baseados em financiamento 

coletivo 

 

Financiamento coletivo 

Inovação aberta 

Inovação de modelos de 

negócios  

Cocriação 

Plataformas Tecnologia 

 

x  x x  x x 

Martin, 2016 Analisa o discurso da economia 

compartilhada online e identifica    

cinco maneiras pelas quais a ela é 

estruturada. Critica as noções de 

hiperconsumo, oportunidade 

econômica e cooptação corporativa 

Economia compartilhada 

Inovação local Transições de 

sustentabilidade  

Inovação social Consumo 

colaborativo 

x  x x    

Martin et al., 

2015 

Desenvolve um modelo 

conceitual da dinâmica das 

organizações locais dentro de 

nichos sócio-técnicos. Isso 

mostra que a organização local 

pode estar sujeita a pressões 

coercivas e indiretas para se 

tornar mais orientada para o 

comércio e destacar as 

ambiguidades dessa dinâmica. 

Economia compartilhada 

Inovação local Transições 

de sustentabilidade  

Inovação social Consumo 

colaborativo 

  x x x   

Matzler et 

al., 2015 

Explora como as empresas podem 

se beneficiar da tendência de 

consumo colaborativo (empréstimo 

e compartilhamento de produtos) 

por meio de novas abordagens 

criativas para definir e distribuir 

suas ofertas. 

Modelo de negócio 

Consumo colaborativo  

 

 x x    x 

McLaren 

and 

Agyeman, 

2015 

 

Propõe um enquadramento novo, 

mais amplo e mais inclusivo para a 

economia compartilhada, chamado 

paradigma de compartilhamento. 

 

Produção e consumo 

colaborativos  

Espaços públicos 

compartilhados  

Equidade e justiça  

Engajamento Cívico e 

ativismo político 

 x x x x   

McLaren and 

Agyeman, 

2016 

Critica as limitações da economia         

compartilhada como objeto de 

estudo e política, e propõe novas 

agendas para pesquisa e política, 

além de ilustrar como o 

compartilhamento está mudando  

na sociedade contemporânea 

Sócio-cultural para mediar 

os modos de 

compartilhamento 

Modos comunais a 

comerciais de compartilhar 

a transformação social 

x   x x   

Metcalf, 

2015 

Examina em pequena escala, 

exemplos reais de uma sociedade 

melhor e introduz uma estratégia 

para ampliar a disseminação da 

transformação social através 

modelos democráticos. Mostra 

como instituições alternativas 

podem ser o estímulo central para 

um nova amplo movimento 

progressivo 

Modelos democráticos 

Instituições alternativas 
x  x x x   

Munzel et al., 

2016 

Analisa, compara e adiciona as 

estruturas do modelo de negócios de 

estudos existentes nos campos de 

compartilhamento de carros, 

economia compartilhada e serviços 

de mobilidade e desenvolve uma 

tipologia abrangente de modelo de 

negócios útil para o mercado de 

compartilhamento de carros 

Modelos democráticos 

Instituições alternativas 

Compartilhamento de carros 

Tipologia de modelo de 

negócio  

Modelo de negócio Canvas 

 x x   x  

Nica and 

Potcovaru,  

2015 

Proporciona uma compreensão mais 

profunda das possíveis vantagens da 

economia compartilhada, incentivos 

para se envolver na economia 

compartilhada, as plataformas e 

práticas da economia compartilhada 

e a capacidade das novas práticas de 

compartilhamento para auxiliar no 

início de uma transição social 

 

Economia compartilhada 

Relacionamento peer-to-

peer Consumo 

colaborativo 

 

 x x  x   

Richardson, 

2015 

Observa as diferenças no 

desempenho da economia 

compartilhada, observando como a 

economia compartilhada constrói 

simultaneamente diversas atividades 

econômicas, ao mesmo tempo em 

que convida à desconstrução de 

práticas de dominância existentes. 

Performance Comunidade 

Economias diversas  

Compartilhados 

x  x x x   

Schor et al., 

2015 

Explora os limites do 

compartilhamento dentro do 

surgimento da economia 

compartilhada (quando o 

compartilhamento é usado para o 

lucro) 

Acesso e propriedade 

Recursos subutilizados 

Compartilhamento 

colaborativo e comunal 

Compartilhamento 

competitivo e baseado em 

lucro 

x x x x    

Stephany, 

2015 

Examina o risco ou investimento 

em um negócio de consumo 

colaborativo, enfatizando o papel 

da troca peer-to-peer 

Troca peer-to-peer  

Investimento  

Startup 

 x x   x  
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Sundararajan, 

2013 

Examina novos modelos de 

“economia compartilhada” que 

geram ganhos de eficiência e o 

uso criativo da tecnologia para 

abrir novos modelos flexíveis. 

 

Modelo de negócio 

Tecnologia  

Compartilhamento de carro  

Mercado de economia de 

parceiros  

Suprimento de poucos 

ativos  

 

x x x    x 

Sundararajan, 

2016 

Introduz e explica a transição para o 

capitalismo baseado em multidões e 

como esse novo paradigma altera o 

crescimento econômico e o futuro 

do trabalho 

Troca comercial peer-to-

peer 

Capitalismo de multidão 

Plataformas sob demanda 

Formas organizacionais 

alternativas 

Trabalho 

x  x x   x 
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APÊNDICE B – MODELO HONEYCOMB V3.0 

 

 


