
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

FELIPE CARUSO FERNANDES MANN 

 

 

 

 

 

ECONOMIA COMPARTILHADA E CONSUMO COLABORATIVO NO 

BRASIL: ANÁLISE DAS MOTIVAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DOS SEUS 

PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2018 

 

 



 

 

ECONOMIA COMPARTILHADA E CONSUMO COLABORATIVO NO 

BRASIL: ANÁLISE DAS MOTIVAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DOS SEUS 

PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em 

Engenharia de Produção da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial para obtenção do 

Grau de Mestre em Engenharia de Produção. Área 

de concentração: Estratégia, Gestão e Finanças 

Empresariais.  

Linha de Pesquisa: Gestão e Estratégia de Negócios. 

 

 

 

Professor Orientador: 

Elaine Aparecida Araújo, D.Sc. 

 

 

 

 

 

Niterói 

2018 

 

 

 

 



Ficha catalográfica automática - SDC/BEE    

Bibliotecária responsável: Fabiana Menezes Santos da Silva - CRB7/5274

M281e Mann, Felipe Caruso Fernandes
  ECONOMIA COMPARTILHADA E CONSUMO COLABORATIVO NO BRASIL:
ANÁLISE DAS MOTIVAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DOS SEUS
PARTICIPANTES / Felipe Caruso Fernandes Mann ; Elaine
Aparecida Araújo, orientador. Niterói, 2018.
  75 f. : il.

  Dissertação (mestrado)-Universidade Federal Fluminense,
Niterói, 2018.

DOI: http://dx.doi.org/10.22409/TPP.2018.m.11218564709

  1. Economia compartilhada. 2. Produção intelectual. I.
Título II. Araújo,Elaine Aparecida, orientador. III.
Universidade Federal Fluminense. Escola de Engenharia.

                                      CDD -



 

ECONOMIA COMPARTILHADA E CONSUMO COLABORATIVO NO 

BRASIL: ANÁLISE DAS MOTIVAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DOS SEUS 

PARTICIPANTES 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em 

Engenharia de Produção da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial para obtenção do 

Grau de Mestre em Engenharia de Produção. Área 

de concentração: Estratégia, Gestão e Finanças 

Empresariais.  

Linha de Pesquisa: Gestão e Estratégia de Negócios. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

__________________________________________ 

Professor Orientador: Elaine Aparecida Araújo, D.Sc. 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

__________________________________________ 

Hélder Gomes Costa, D.Sc. 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

__________________________________________ 

Lívia Dias de Oliveira Nepomuceno, D.Sc. 

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço, primeiramente e principalmente, à minha mãe, que sempre se doou ao máximo 

e se sacrificou diariamente para permitir todos os privilégios que tive para chegar até aqui. 

Uma mãe que foi, além disso, também pai, irmão, avó e família inteira. Meu esteio e meu 

bem mais valioso na vida. 

 

Aos meus grandes amigos: Felipe Exaltação, Kamila Marques, Marina Saavedra, Pablo 

Louzada, Rafael Lemme, Rafael Rolli, Thomás Arévalo, por toda a força e apoio que me 

deram ao longo dessa caminhada, por muitas vezes difícil e desgastante, que se 

sensibilizaram e me permitiram não fraquejar nas dificuldades.  

 

A professora orientadora Elaine Araújo, por todo o carinho e principalmente por toda a 

paciência ao longo do processo, comprando minha ideia desde o início, me auxiliando e 

possibilitando avançar na minha pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar e identificar os fatores críticos 

que mais influenciam na motivação dos indivíduos da cidade do Rio de Janeiro para 

participarem da economia compartilhada. De forma mais específica, buscou-se identificar 

quais são as características dos indivíduos que utilizam a economia compartilhada, e quais 

fatores mais influenciam sua satisfação e intenção de utilizar novamente este tipo de 

consumo. 

A metodologia utilizada foi o survey (levantamento), com a aplicação de um 

questionário estruturado a uma amostra de 361 indivíduos na cidade do Rio de Janeiro, 

questionário este composto por questões que tomam referenciadas em mapeamento prévio 

da literatura sobre as dimensões e variáveis consideradas motivadoras para participação 

dos indivíduos na economia compartilhada.  Os resultados apontaram que a principal 

dimensão influenciadora é o fator econômico, seguido de perto pela dimensão ambiental. 

Além disso, foi comprovado que os fatores sóciodemográficos exercem sim influência na 

participação dos indivíduos, como gênero, idade, entre outros. 

O resultado deste estudo mostrou relevância para o desenvolvimento de 

conhecimento tanto para o segmento acadêmico quanto para a prática da economia 

compartilhada, ao passo que os fatores que influenciam a utilização e as características 

dos indivíduos que apostam na economia compartilhada foram identificados. 

 

Palavras chave: Economia Compartilhada, Consumo Colaborativo, Consumo 

Compartilhado, Motivações 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This research has as its main goal to analyze and identify the critical factors that 

influence the most on motivations for participating in the sharing economy at the city of 

Rio de Janeiro. In a more specific way, the goal was to identify the characteristics of the 

individuals that use this kind of economy, and which factors influence on the satisfaction 

and intention on using again this kind of consumption. 

The methodology used was a survey applied for a sample of 361 respondents in 

the city of Rio de Janeiro. This survey was composed by questions referenced in a 

previous literature review about the dimensions and variables that are considered factors 

of motivation for individuals to participate in the sharing economy. 

The results show that the main dimension that influences the utilization of the 

sharing economy is the economical one, followed by the environmental one. Besides that, 

it was shown that sociodemographic factors do indeed influence in the participation of the 

individuals, like gender, age, etc. 

This research has shown relevance to the development of knowledge for both the 

academic sector and the practical sector, as the factors that influence the utilization of the 

sharing economy and the characteristics of the individuals that use it were identified. 

 

 

Keywords: Sharing Economy, Collaborative Consumption, Shared Consumption, 

Motivations 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

Na sociedade contemporânea, é cada vez mais evidente e perceptível a 

preocupação com a escassez de recursos e o consequente prejuízo desta escassez no 

atendimento às necessidades básicas dos indivíduos, ao passo que a população cresce em 

ritmo exponencial. Parte dos problemas causados por esta escassez de recursos também 

são oriundas da expansão do consumo, que ocorre de maneira desigual ao redor do 

mundo. 

A origem da economia compartilhada remete a alguns destes fatores apresentados, 

como a escassez de recursos recente que foi citada, à medida que a população mundial 

cresce e a sociedade vai se conscientizando a respeito do uso de recursos naturais. Além 

disso, o desperdício vem se tornando insustentável e, muitas vezes, decorre da 

subutilização de produtos ou bens que compramos e não utilizamos. Um aumento na 

eficiência da utilização dos bens pode ser compatível também com a preservação do meio 

ambiente (BOTSMAN, 2011). 

Nesta conjuntura, surge a economia compartilhada, baseada na troca ou venda de 

produtos e serviços diretamente entre indivíduos. Essa tendência tem como estrutura as 

novas ferramentas tecnológicas, plataformas, sites e aplicativos digitais que permitem o 

compartilhamento e a socialização dos consumidores sob suas percepções de valor, entre 

si e com as marcas, através de uma troca entre pessoas que desejam coisas e outras que 

as têm (PISCICELLI, 2014). 

Além disso, as crises financeiras, que por muitas vezes deixaram cidadãos 

desempregados ou em situações financeiramente ruins, também podem ser consideradas 

um gatilho da economia compartilhada, pois fizeram com que muitos perdessem a 

confiança em grandes empresas que pareciam se beneficiar do sofrimento do homem 

comum. Adicionalmente, a população também foi incentivada naturalmente a ser mais 

criativa e buscar opções que permitissem economizar e utilizar pequenos negócios como 

alternativa às grandes corporações. Isto tornou o ramo de compartilhamento mais popular, 

principalmente com a percepção da população de que o modelo de consumo existente é 

insustentável (SCARABOTO, 2015). 

Outro importante fator que contribuiu para o surgimento da economia 

compartilhada foi a quebra de diversas barreiras de acesso com o advento da internet em 
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nossas vidas, que acabaram com diversas limitações nas trocas e comunicações da 

sociedade. Esta rede nos permitiu uma conexão completa ao criar comunidades de 

colaboração que permitem um consumo mais eficiente. Sem a internet, seria impossível 

que a economia compartilhada alcançasse esta dimensão de hoje. Ela colabora no 

processo de consumo servindo como ponte de conexão entre os envolvidos e facilita 

consideravelmente o compartilhamento (JOHN, 2013; BOCKER, 2016).  

Pode-se dizer, ainda, que a economia compartilhada é o exemplo mais recente 

deste valor que a internet trouxe aos consumidores. A tecnologia reduziu drasticamente 

os custos de transação e tornou os bens e serviços mais baratos e acessíveis. As 

plataformas online são um ponto chave de auxílio para essa economia. Botsman e Rogers 

(2011) afirmaram que, no início dos anos 2000, em resposta à escassez de recursos, a 

sociedade começou a utilizar a internet para aumentar o nível de eficiência ao conectar os 

mundos online e offline. A economia compartilhada surgiu como uma destas iniciativas. 

Este surgimento da internet representa, então, uma peça chave nesse processo, ao 

passo que otimiza uma constituição mais fácil de uma grande comunidade online, que é 

formada por redes com baixos custos de transação. Aplicativos móveis seguem esta 

mesma linha e permitem uma troca de informação ainda maior (BARDHI e ECKHARDT, 

2012; HAMARI et al., 2015; BELK, 2014). 

Muitas pessoas ao redor do mundo agora estão engajadas em compartilhar uma 

grande diversidade de coisas. Os exemplos mais conhecidos são: casas, como o AirBNB, 

e carros, como o UberPool, mas também é possível compartilhar ferramentas, máquinas 

de lavar, brinquedos, roupas, comida, entre outros (HAMARI et al., 2015). No Brasil, 

especificamente, o sistema de compartilhamento já está presente no dia-a-dia de diversas 

pessoas, ao passo que é visível na população e nas notícias cotidianas o uso de diferentes 

aplicativos e/ou programas deste tipo. Estes fatos comprovam as suposições de que o 

consumo colaborativo é capacitado pela tecnologia e pelas plataformas virtuais (BELK, 

2014).  

Nesta linha de raciocínio, este novo padrão de consumo se baseia na colaboração 

em massa, na valorização da sustentabilidade, da redução do hiperconsumo, do 

desperdício e da reutilização dos produtos. O consumo colaborativo descreve a rápida 

explosão nas formas tradicionais de compartilhamento, troca e empréstimo reinventados 

por meio de tecnologias de rede, numa escala e de maneiras nunca antes possíveis. Ele 
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representa um modelo socioeconômico construído sob estes hábitos, transformando num 

modelo de consumo que se baseia em acesso, e não em posse (BOTSMAN e ROGERS, 

2011). 

Stephany (2015) sugere que o processo é organizado através do valor associado a 

bens e serviços subutilizados, os tornando acessíveis de forma online a uma comunidade. 

Em consequência, tem-se uma redução na necessidade de posse. Além disso, este 

aumento nas práticas de compartilhamento social tem potencial para afetar 

significativamente o modo como os negócios e o mercado ganham vantagens 

competitivas com foco na interação dos consumidores com produtos e serviços. Em 

resumo, isso promove a socialização do consumo de produtos, serviços e experiências. 

Ao mesmo tempo, há a promessa de expandir o acesso a produtos e serviços, 

diversificar o consumo individual e elevar a eficiência ao aumentar a utilização de cada 

bem de consumo. Além disso, favorece com ganhos financeiros aos que já possuem 

produtos ou prestam serviços (BOTSMAN E ROGERS, 2011). 

A Economia Compartilhada se apresenta como um novo conceito que utiliza um 

conceito antigo, de emprestar coisas e compartilhar custos, algo que as pessoas fazem há 

muito tempo, e é baseada em novas formas de organização do trabalho, mais horizontais 

do que verticais. Enquanto esse comportamento de compartilhamento entre pessoas de 

uma comunidade já estava evidente há séculos na sociedade, novas formas de consumo 

colaborativo surgiram nos anos mais recentes e aumentaram o número de aplicativos nos 

setores públicos e também nos privados (BELK, 2009).  

Um conceito atual comumente aceito pode ser descrito como atividades humanas 

voltadas à produção de valores de uso comum e que são baseadas em novos meios de 

organização do trabalho, na mutualização de bens, espaços e instrumentos, organização 

dos cidadãos em redes ou comunidades, e que geralmente são intermediadas por 

plataformas online. É importante destacar ainda que, apesar de os conceitos de economia 

compartilhada e consumo colaborativo serem diferentes, tendo em vista que muitas vezes 

se encaixam de forma similar, neste estudo serão utilizados de forma intercambiável. 

A ênfase da economia compartilhada é no uso, e não na posse. Esta possibilidade 

antigamente existia apenas no compartilhamento com pessoas próximas, mas a internet, 

conforme já apresentado, possibilitou que se dividisse com pessoas que nunca havia se 
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visto ou se conhecido, inaugurando uma nova forma de consumo, o colaborativo. 

Em resumo, pode-se afirmar que a grande motivação por trás da economia 

compartilhada é a possibilidade de compartilhar coisas que estão sendo subutilizadas ou 

estão ociosas, constantemente ou por longos períodos de tempo. Isso reduz custos sociais 

e também as externalidades associadas ao consumo, e tem grande impacto na vida das 

pessoas. O crescimento da interação entre as pessoas através da internet e a percepção de 

que o consumo através da posse de bens acarreta ociosidade e mais consumo, está 

redefinindo a forma como nós fazemos o uso dos recursos que existem ao nosso redor. 

 

1.2. FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Tendo em vista o cenário de crescimento vertiginoso que vive agora a economia 

compartilhada, com uma diversa gama de novas plataformas e aplicativos, principalmente 

nos anos recentes, é necessário e conveniente entender as motivações por trás dos seus 

usuários, suas características, seu comportamento e os determinantes da satisfação destes 

usuários. Assim, a problemática deste trabalho está centrada na investigação destes 

fatores por parte dos usuários do consumo compartilhado na cidade do Rio de Janeiro. 

Algumas pesquisas similares, com algumas particularidades, já foram feitas ao 

redor do mundo: Shaheen et al (2016) investigou compartilhamentos de carona em São 

Francisco nos Estados Unidos; Mohlmann (2015) estudou os determinantes da satisfação 

dos usuários e sua propensão a utilizar novamente a opção de consumo compartilhado; 

Tussyadiah (2016) analisou os fatores de satisfação no ramo de acomodação; 

Hawlitscheck et al (2016) investigou os motivadores e impedimentos na participação 

deste tipo de consumo; Hamari et al (2015) analisou também porque os usuários 

participam deste tipo de consumo colaborativo; Bocker et al (2016) estudou as 

motivações dos usuários a partir dos prismas social, ambiental e financeiro na cidade de 

Amsterdam; entre outros. A presente pesquisa tem enfoque similar a alguns destes 

estudos e está situada especificamente no contexto brasileiro. 
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1.3. QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Nesta linha de raciocínio, a economia compartilhada e o consumo colaborativo 

têm potencial para mudar de forma impactante o padrão de consumo da sociedade atual 

e sua forma de viver em comunidade e nossos hábitos diários (HEINRICHS, 2013). A 

existência de uma economia que antagoniza o panorama atual de propriedade, 

apresentando uma conveniência de acesso, torna vital um maior esforço na compreensão 

dos diferentes fatores existentes neste novo tipo de consumo. 

Desta forma, as seguintes questões de pesquisa são apresentadas: Qual a 

motivação dos usuários ao utilizar e fazer parte desta economia compartilhada? 

Quais as características destes usuários do consumo colaborativo? Quais fatores 

influenciam a satisfação e a intenção de utilizar novamente este tipo de consumo? 

 

1.4. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O objetivo desta dissertação é analisar as motivações dos usuários da economia 

compartilhada, de forma a entender quais são as dimensões que garantem sua satisfação 

com este modelo de consumo, e também identificar quais são as características destes 

usuários. Aprofundando ainda mais, esta pesquisa tem como intuito avaliar estes fatores 

especificamente no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, apresentando evidências das suas 

características e do comportamento dos usuários no país. 

Nesse contexto são estruturados os seguintes objetivos específicos de pesquisa: 

 Identificar, através de mapeamento da literatura, os aspectos que motivam os 

usuários da economia compartilhada a participarem e utilizarem este tipo de 

economia. 

 Consolidar estes aspectos levantados em dimensões previamente definidas; 

 Compreender como esses aspectos motivadores levantados na literatura se 

manifestam empiricamente em uma amostra de usuários da economia 

compartilhada selecionada na cidade do Rio de Janeiro; 

  Identificar as características dos usuários da economia compartilhada na amostra 

selecionada que impactam na sua propensão a utilizar os bens/serviços; 
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  Identificar os fatores que motivam e/ou influenciam a intenção de utilizar a 

economia compartilhada na amostra selecionada, conforme cada segmentação da 

amostra, como idade, gênero, grau escolar, entre outros; 

 

1.5. DELIMITAÇÃO DE PESQUISA 

 

Conforme citado anteriormente, o intuito desta dissertação é identificar quais 

características os usuários de consumo colaborativo na cidade do Rio de Janeiro têm em 

comum, avaliando suas motivações e determinantes de satisfação ao utilizar este tipo de 

consumo nos diferentes segmentos da economia compartilhada.  

Entretanto, não serão identificadas as características e motivações dos usuários de 

consumo colaborativo ao redor do mundo inteiro, e nem sequer no Brasil inteiro, uma vez 

que a amostra da pesquisa foi apenas de indivíduos brasileiros residentes da cidade do 

Rio de Janeiro. Como na maior parte das pesquisas de levantamento (survey), , utilizou-

se apenas de uma amostra selecionada, amostra esta  que pode não representar 

completamente (em todas as características)  toda a  população usuários de consumo 

colaborativo no Rio de Janeiro ou do Brasil. 

Adicionalmente, também é importante ressaltar o fato de que a pesquisa foi 

geograficamente delimitada à cidade do Rio de Janeiro, diante da inviabilidade de se 

trabalhar com amostras que abrangessem o país inteiro ou até mesmo as principais 

capitais brasileiras, consequência da grande extensão territorial do país, constituindo uma 

das limitações desta pesquisa, principalmente no que tange às possibilidades de 

generalização. 

 

1.6. IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Uma das grandes justificativas e motivações para a realização deste estudo é o 

fato da economia compartilhada ser um fenômeno recente e em franco crescimento 

atualmente, inclusive no Brasil. Adicionalmente, outro grande fator motivador é que esta 

análise parece ter sido pouco explorada no âmbito das pesquisas científicas nacionais até 

então, tornando estudos baseados neste tema ainda mais relevantes (PIZZOL, 2015; 
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FREITAS, 2017).  

Compreender a economia compartilhada sob o prisma do que move os seus 

usuários a consumir desta forma colaborativa pode contribuir para que os fornecedores e 

prestadores de serviço neste tipo de sistema alinhem os seus produtos/serviços neste 

sentido. A relevância deste trabalho também se apresenta ao buscar ampliar os 

conhecimentos sobre as motivações dos usuários da economia compartilhada 

especificamente no Brasil, expandindo este tipo de análise já elaborada em outros países 

e cidades. 

Do ponto de vista da literatura sobre o assunto, torna-se vital apresentar este 

estudo contextualizado no âmbito do Brasil, uma vez que a maioria das pesquisas já 

realizadas foram elaboradas em países desenvolvidos, com menos desafios de acesso e de 

inclusão. Assim, o presente trabalho pode também contribuir com a literatura, 

principalmente nacional, tendo em vista a escassez de publicações relativas a esse tema 

em âmbito nacional, que avaliem as motivações da utilização da economia compartilhada, 

na literatura, visto que não há tantas publicações internacionais, e são pouquíssimas as 

nacionais. Em suma, a importância deste estudo se mostra tanto acadêmica quanto 

empírica, com resultados e achados que possivelmente serão úteis na prática para o 

cotidiano brasileiro e sua relação com a economia compartilhada, bem como para a 

literatura sobre o tema.      

Por fim, após o final do capítulo de introdução, a figura 1 apresenta, em resumo, 

os capítulos desta dissertação e os respectivos tópicos que serão abordados em cada um 

destes, de forma que a estrutura do trabalho esteja evidenciada: 

Figura 1 – Síntese dos capítulos desta dissertação 
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Fonte: Adaptado de Paixão (2014) 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente capítulo aborda a base conceitual e o referencial teórico dos temas de 

economia compartilhada e consumo compartilhado. O objetivo é de auxiliar a 

interpretação dos resultados apresentados por esta pesquisa e embasar este estudo. 

Esta revisão de literatura se divide em quatro partes. Está organizada em tópicos 

que buscam primeiramente apresentar os conceitos e princípios do compartilhamento, e 

posteriormente adentrar nos novos paradigmas da economia compartilhada e do consumo 

colaborativo.  

Na primeira parte, apresenta-se um panorama do significado de compartilhamento 

e suas diversas abordagens e conceitos estudados. Na segunda parte, foi avaliado o novo 

paradigma econômico oriundo deste conceito inicial de compartilhamento: a economia 

compartilhada. Já o terceiro tópico refere-se ao consumo colaborativo, um segmento da 

economia compartilhada focado nos consumidores e/ou usuários deste sistema, no qual 

aprofunda-se um pouco mais os princípios deste tipo de economia. Por fim, é abordado o 

estado da arte referente aos fatores de motivações que incentivam os usuários desta 

economia compartilhada, o que constitui um dos objetivos específicos do presente 

trabalho. 

 

2.1. COMPARTILHAMENTO 

 

Widlok (2004) define o compartilhamento de forma antropológica como uma 

virtude com fim em si mesma. Nesse sentido, o compartilhamento é uma noção primitiva, 

não deriva de nenhum código prévio nem representa outro tipo de circunstância adicional. 

Ele acrescenta ainda uma análise formal, na qual são comparados o compartilhamento e 

a reciprocidade. Estes são distintos de forma que o compartilhamento é uma transmissão 

com apenas uma direção, enquanto a reciprocidade obrigatoriamente representa uma 

transmissão em ambos os sentidos, uma mutualidade. 

Russell Belk, um dos principais pesquisadores do compartilhamento e de suas 

implicações, conceitua numa abordagem um pouco diferente: o compartilhamento é uma 

forma alternativa de distribuição, na qual distribuímos o que é nosso para outros, para o 

uso deles, da mesma forma como recebemos algo de outros para nosso uso. 



19  

É uma concepção diferente de possuir algo, de presentear ou efetuar uma troca. 

No compartilhamento, duas ou mais pessoas podem desfrutar dos benefícios (ou custos) 

que permeiam a posse de bens. Compartilhar é um comportamento aprendido 

socialmente, pode consolidar comunidades, economizar recursos e criar sinergias. Apesar 

disso, o autor afirma que compartilhamos pouco fora de nossos círculos familiares. 

(BELK, 2007) 

Bardhi (2012) formula a sua definição de compartilhamento no sentido de posses 

em conjunto. Estes tipos de posse têm como característica a liberdade para que todos 

usem, sem que estes atos gerem qualquer débito. Da mesma forma vale para o sentido 

oposto. As responsabilidades, os cuidados e as precauções que devem ser tomadas com 

relação à utilização correta ou até para combater a sobreutilização do objeto também são 

compartilhadas. 

Bucher (2016) complementa sugerindo que, apesar da maioria dos autores 

concordarem quanto à natureza básica do compartilhamento como um ato em que há uso 

concomitante de um bem ou propriedade, que é de posse de alguém, por ao menos um 

outro participante, alguns elementos que definem este compartilhamento ainda são 

debatidos na literatura. Não há, por exemplo, nenhuma visão unânime se os motivos que 

levam ao comportamento de compartilhamento devem ser incorporados ou não à 

definição propriamente dita de compartilhamento. 

Belk (2014) constata que o compartilhamento é um fenômeno tão antigo quanto a 

espécie humana, enquanto o consumo colaborativo e a economia compartilhada nasceram 

com o advento da internet. A velha sabedoria de que “nós somos o que possuímos” pode 

necessitar de modificações para considerar estas novas formas de posse e uso que não 

envolvem a propriedade de fato. John (2013) complementa o raciocínio afirmando que 

compartilhar é algo que a espécie humana sempre fez instintivamente, e faz parte de fato 

do significado de ser da espécie humana. 

O compartilhamento tende a ser um ato que nos conecta a outras pessoas. Não é a 

única forma na qual podemos fazer essa conexão, mas é uma forma potencialmente forte 

que cria sentimentos de solidariedade e ligações humanas. (BELK, 2007) 

Belk (2007) afirmou ainda que internet e as doutrinas de propriedade intelectual, 

na época em desenvolvimento mais recente, estão numa batalha que dirá muito sobre o 
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futuro do compartilhamento, como já podemos observar hoje. Acrescentou ainda que a 

possibilidade de os consumidores compartilharem a maioria de seus bens e/ou 

propriedades permanecia como uma incerteza.  No sentido mais amplo, todos nós temos 

em comum uma humanidade que pode incentivar um ato de compartilhar com outros 

pelos quais possamos ter empatia em caso de necessidade deles. Este senso é 

especialmente relevante para as coisas que são por definição uma posse comum, como os 

recursos do nosso planeta. (BELK, 2009) 

Ainda segundo Belk (2007), o materialismo, o individualismo possessivo e a 

convicção de que a identidade é desenvolvida através de posses e propriedades são fatores 

que inibem o compartilhamento. Este materialismo é definido como a importância que a 

pessoa dá a suas propriedades. Posteriormente, Belk (2009) acrescentou que um fator que 

provavelmente afeta nossa disposição para compartilhar o que percebemos como nosso 

são nossos sentimentos de apego a essas posses. As pessoas estão mais relutantes a 

compartilhar coisas às quais têm um apego emocional mais forte. Sentimentos de controle 

e posse são aspectos de materialismo que ameaçam o compartilhamento. 

Segundo o mesmo Belk (2007), é possível compartilhar coisas mais abstratas, 

como conhecimento, responsabilidade ou poder. Todavia, é mais fácil visualizar o 

compartilhamento de bens intangíveis, como informação, opiniões, imagens e ideias, 

principalmente por estarem em formatos digitais e por não perdermos nada ao 

compartilhá-los. Daí, temos outro impedimento ao compartilhamento: a percepção de que 

os recursos são escassos e de que se compartilharmos perderemos algo que poderíamos 

desfrutar. Em cada caso, todos os envolvidos no compartilhamento têm parte dos custos 

ou dos benefícios de algo. E da mesma forma que há o compartilhamento ao consumir 

coisas, há o compartilhamento também ao produzir coisas. 

O ato de compartilhar não necessariamente envolve transações financeiras, 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 

desnecessários. Por esta razão, 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 colaborativo, mais responsável, menos 

hiperconsumista e mais frugal (PÉREZ; ESPOSITO, 2010). 

Conforme John (2013), compartilhamento é a atividade fundamental e 
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constitutiva da Web 2.0 em geral, e de redes sociais em particular. Esta Web 2.0 se refere 

aos serviços de internet baseados em conteúdo gerado pelos usuários, como nas diversas 

redes sociais, blog, sites de compartilhamento de vídeos, entre outros. Todos estes nos 

encorajam a compartilhar de várias formas: muitos inclusive têm o botão de 

“compartilhar” propriamente dito que nos permite chamar a atenção de outros a alguma 

página, coisa, pensamento ou atualização específica. Em suma, compartilhamento é a 

palavra que descreve nossa participação na Web 2.0. 

Se compartilhamento também é a atividade que constitui o que agora chamamos 

de Web 2.0, então pode ser observado que esta sua forma recente tem um sentido 

econômico diferente do que normalmente pensamos como compartilhamento. Isso ocorre 

porque, no formato online, se alguém compartilha algo com outro indivíduo, isso 

obviamente não significa que há menos site ou menos informação. Além disso, o advento 

desta Web 2.0 veio associado a uma mudança nas fronteiras do que se compartilha ou não 

com indivíduos de fora do círculo mais íntimo. Não apenas com relação a emoções, mas 

também com relação a bens ou propriedades privadas (JOHN, 2013) 

Com o aumento incrivelmente rápido das mudanças tecnológicas, podemos ver 

uma mudança de pensamento no sentido de posse compartilhada. Esta característica de 

mutualismo da posse ou propriedade, é importante na definição de compartilhamento. Há 

ainda casos de compartilhamento aparente nos quais motivações pragmáticas e 

econômicas parecem mais centrais. A posse de bens compartilhada com outros pode 

permitir a algumas pessoas ter a capacidade de, por exemplo, adquirir uma casa de férias 

que não teriam conseguido sem esta ajuda do compartilhamento. A internet e 

especialmente a Web 2.0 têm nos trazido muitas novas formas de compartilhar, como 

também de facilitar velhas formas de compartilhamento, mas agora em maior escala.  

(BELK, 2009; BELK, 2013) 

 

2.2. ECONOMIA COMPARTILHADA 

 

Rachel Botsman (2011), em trabalho seminal, definiu a economia compartilhada 

como um modelo econômico baseado no compartilhamento de bens e serviços 

subutilizados. Estes bens podem ser de espaços a habilidades, de coisas ou propriedades 

a benefícios monetários ou não monetários. Segundo a autora, o que move esta economia 
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é a união de alguns fatores: a inovação tecnológica, a mudança nos valores da sociedade, 

a realidade econômica e as pressões ambientais. 

Conforme Rachel Botsman (2011), a economia compartilhada contempla 3 

possíveis tipos de sistemas: 

1) Mercados de redistribuição: ocorre quando um item usado passa de um local 

onde ele não é mais necessário para onde ele será. Baseia-se no princípio do “reduza, re-

use, recicle, conserte e redistribua”. Ou seja, um bem antigo passa a ter um novo dono. 

2) Estilos de vida colaborativos: baseia-se no compartilhamento de recursos, tais 

como dinheiro, habilidades e tempo. Pessoas dividem interesses similares e ajudam uns 

aos outros. Este tipo é bastante facilitado pela tecnologia digital. 

3) Sistemas de produtos e serviços: ocorre quando o consumidor paga pelo 

benefício do produto, e não pelo produto em si. Tem como base o princípio de que aquilo 

que precisamos é um buraco na parede e não uma furadeira, por exemplo. Este princípio 

se aplica a praticamente qualquer bem, e seu objetivo é permitir que as pessoas 

compartilhem múltiplos produtos que são de sua posse. (BOTSMAN; ROGERS, 2011) 

Schor (2014) segmenta a economia compartilhada de forma diferente, afirmando 

que suas atividades se encaixam em quatro categorias: recirculação de bens, utilização 

maximizada de bens duráveis, troca de serviços, e compartilhamento de bens produtivos. 

Ele acrescenta ainda que os canais de economia compartilhada em geral possuem um 

custo menor se comparados com as alternativas de mercado, fato que pode ser um dos 

motivadores de seu sucesso. 

A economia compartilhada também é compreendida como um conjunto de 

iniciativas de consumo conectado, que enfatiza a reutilização de produtos e incentiva as 

conexões peer-to-peer, aproveitando para eliminar intermediários e possibilitar 

interações face a face, além de proporcionar uma nova configuração dos modelos de 

negócio da economia tradicional. (SILVEIRA, 2016) 

Segundo John (2013), economias compartilhadas são aquelas nas quais o dinheiro, 

ou a possibilidade de lucrar, não é o fator mais relevante no incentivo ou motivação à 

participação. Elas podem ser divididas em dois tipos: economias compartilhadas de 

produção e economias compartilhadas de consumo. Em grande parte, estas economias 
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compartilhadas de produção são permitidas pelas redes tecnológicas presentes na internet. 

Já Belk (2014) aborda a economia compartilhada como uma aquisição e 

distribuição de um recurso em troca de uma taxa ou outra compensação combinada, num 

conceito parecido com Botsman, porém mais simplificado. Ele trata os consumidores 

como colaboradores deste tipo de economia, afirmando que esta economia compartilhada 

apresenta à sociedade sentimentos de vínculo, colaboração e proximidade, dando um 

sentido diferente ao consumo. Ainda segundo Botsman e Rogers (2011), a economia 

compartilhada traduz a necessidade da sociedade por um mercado mais colaborativo, no 

qual se prioriza o acesso a bens e serviços ao invés da posse destes.  

Hamari (2015) define como características da economia compartilhada: a 

colaboração online, o comércio social (integração das interações sociais nas redes com 

ações de venda online), a noção de compartilhamento online e a ideologia de consumo. 

Ele explica ainda que vários exemplos de economia compartilhada também têm em 

comum estas características, ou seja, há uma nítida colaboração e um compartilhamento 

online, a promoção de um comércio social, e também alguma forma de ideologia 

subjacente, tal qual um propósito coletivo ou bem comum. 

Bocker (2016) aborda numa questão mais voltada para a eficiência ao afirmar que 

numa grande variedade de setores, plataformas facilitadas pela internet surgiram para 

permitir que pessoas compartilhem seus bens e posses que estavam sendo subutilizados. 

Um mecanismo importante é então o crescimento da eficiência na utilização de bens, que 

tem como consequência o auxílio ao poupar os recursos escassos que seriam necessários 

para a produção de novos bens. Stephany (2015), na mesma linha da eficiência, destaca 

que o valor associado a estes bens e serviços subutilizados são os fatores que os tornam 

acessíveis a uma comunidade, sendo significativamente facilitados pelas redes e pela 

internet.  

Bellotti (2015), no mesmo ponto de vista, ressalta que uma utilização eficiente de 

ativos, como trabalho, bens materiais e conhecimento é uma característica destes serviços 

da economia compartilhada. Tem sido argumentado que o uso destes serviços ajudará a 

prevenir uma iminente escassez de recursos globais e calamidades ao promover o 

compartilhamento, o reuso e a sustentabilidade. Isto vai ao encontro do explicitado por 

Botsman e Rogers (2011), de que apesar de ter consequências econômicas, a economia 

compartilhada é conhecida por ter efeitos ambientais e sociais positivos. Silveira (2016) 
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complementa ainda que a economia compartilhada parece responder combinando o 

crescimento econômico com sustentabilidade ambiental e social, dimensões-base do 

conceito de desenvolvimento sustentável. 

Neste contexto, de necessidade por alternativas para contornar os danos causados 

pelo consumo exagerado de recursos naturais, e de combater uma economia atrasada em 

relação aos valores da sociedade, nasceu uma nova maneira de se praticar o consumo de 

bens e serviços, um consumo colaborativo dentro de uma economia de compartilhamento. 

Este é, para muitos, o novo paradigma da economia global, que possibilita que pessoas 

ao redor do mundo consumam bens e serviços sem necessariamente ter que pagar por 

estes ou ainda pagando apenas pelo que usarem dos recursos, não os possuindo, mas sim 

tendo acesso a estes recursos de maneira compartilhada e colaborativa. (BOTSMAN E 

ROGERS, 2011). 

Conforme Andersson (2013), a economia compartilhada tem crescido 

continuamente na última década graças à proliferação de plataformas baseadas na 

internet, que permitem que pessoas não sejam mais reféns dos canais intermediários de 

comércio tradicional, e também que estas compartilhem recursos em excesso, trocando 

com outros a um custo de transação razoavelmente baixo. Por exemplo, pessoas 

compartilham caronas, acomodações e até refeições feitas em casa. Independente se a 

motivação para estes compartilhamentos são ou não um antídoto ao materialismo ou ao 

consumismo, se foi devido ao desenvolvimento de uma consciência mais ambiental ou 

até uma simples maneira de economizar dinheiro, os que propõem este tipo de 

compartilhamento acreditam que o acesso supera a ideia de posse, e assim esse fenômeno 

tende a continuar crescendo de forma global.  

Apesar de a economia compartilhada ser um fenômeno recente, a sua difusão tem 

sido cada vez maior. Muitas empresas da economia compartilhada já se tornaram modelos 

de negócio bem-sucedidos e sustentáveis, o que evidencia o grande potencial de 

desenvolvimento econômico desse fenômeno. Enquanto a maioria das plataformas na 

economia compartilhada começou nos Estados Unidos, o compartilhamento se tornou um 

fenômeno global por causa da expansão destas plataformas para outros países. As 

plataformas estão proliferando ao redor da Europa, onde as cidades estão se tornando 

centros de práticas de compartilhamento. A economia compartilhada tem sido 

impulsionada por diversas novas tecnologias: a facilidade com que os indivíduos, 
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inclusive estranhos entre si, se conectam, compartilham informação e cooperam é 

fidedignamente transformativa. (SILVEIRA, 2016; SCHOR, 2014) 

Bardhi (2012) ilustrou que uma mudança da política estabelecida de consumo está 

aparecendo na qual o acesso está avançando e ganhando capital como uma forma mais 

viável economicamente e ecologicamente, flexível, livre do consumo desenfreado. Se não 

ter um carro não tem mais como consequência uma perda de status, e passe a ser uma 

decisão que aparenta mais inteligência do que a impossibilidade de comprar o carro, então 

a necessidade de possuí-lo cai por terra. Todavia, a pesquisa elaborada por ele enfatizou 

que apesar deste tipo de acesso estar se tornando popular, a posse continua sendo a 

normativa ideal do modo de consumo na sociedade americana contemporânea. 

Martin (2015) apresentou uma análise mais crítica do discurso da economia 

compartilhada na literatura, e identificou que ela é concebida e emoldurada tanto com 

painéis positivos quanto negativos. Ela é vista como: uma oportunidade econômica; uma 

forma de consumo mais sustentável; um caminho para uma economia mais 

descentralizada, equitativa e sustentável; uma criadora de mercados não regulados; algo 

que reforça o paradigma neoliberal; um campo de inovação a princípio incoerente. Isto 

prova que existem também discursos contraditórios nesta economia compartilhada, de um 

potencial caminho à sustentabilidade a uma nova forma de neoliberalismo. 

Cockayne (2016) foi o mais duro em suas críticas ao comparar a economia 

compartilhada com o discurso neoliberal e mostrar a função do compartilhamento na 

economia atual. O autor argumenta que este termo vem sendo utilizado para justificar e 

flexibilizar trabalho precário, causando uma ambiguidade entre trocas capitalistas e 

valores sociais altruístas. Acrescenta ainda que o compartilhamento acabou se tornando 

associado ao mesmo tempo à vigilância, avaliações punitivas, algoritmos de mediação, 

trabalho precário, entre outros, enquanto ao mesmo tempo se associa com comunidade, 

inclusão e participação social, concluindo que essa ambiguidade serve ao ideal capitalista 

e neoliberal. 

Schor (2014) pontua ainda que muitos críticos estão denunciando a economia 

compartilhada por ser mais focada em interesses próprios do que em compartilhamento 

de fato. Apesar disso, a autora ressalva que estas tecnologias têm potencial de construir 

um movimento social centrado em práticas genuínas de compartilhamento e cooperação 

na produção e no consumo de bens e serviços. Richardson (2015) complementa críticas 
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ao apontar que a economia compartilhada é rotulada tanto quanto uma economia 

capitalista quanto uma alternativa a ela. O autor também ressalta o potencial que ela 

possui, mas demonstra que ela pode ainda mascarar novas formas de desigualdade e 

polarização na posse de bens. 

Silveira (2016) elaborou uma revisão bibliográfica do tema com o objetivo de 

analisar as temáticas da economia compartilhada e do consumo colaborativo, 

proporcionando um mapa destas publicações na área. Esta análise possibilitou que 

identificassem quatro problemáticas principais que têm sido publicadas:  

(1) ontologia: a definição e a conceituação da economia compartilhada 

(2) tecnologia: discussões sobre a tecnologia como veículo principal da economia 

compartilhada 

(3) uma opção de consumo: apontando motivações para a adoção desses novos 

modelos de negócio 

(4) gestão de negócios colaborativos: abordagem de estratégias para estes tipos de 

negócios. 

Cheng (2016), que também elaborou um referencial teórico do tema, revelou que 

a natureza da economia compartilhada se refere ao compartilhamento como alternativo à 

prática de consumo, e determinou que três áreas são os grandes focos da economia 

compartilhada em geral nas pesquisas:  

1) modelos de negócios da economia compartilhada e seus impactos 

2) a natureza e o contexto da economia compartilhada; 

3) o desenvolvimento sustentável da economia compartilhada.  

Por fim, cinco grupos foram identificados no processo de pesquisa do autor: estilo 

de vida e movimentos sociais; práticas de consumo; paradigma do compartilhamento; 

confiança; e inovação. 

Após citar diferentes conceitos neste item de economia compartilhada do 

referencial teórico, a tabela 1 resume os autores revisados com o objetivo de melhor 

delimitar este conceito, tendo em vista que sua compreensão é fundamental para o 

entendimento da presente pesquisa: 
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Tabela 1 – Conceitos de Economia Compartilhada 

Autor Conceito Foco de Estudo 

Botsman (2011) 
Modelo econômico baseado no 

compartilhamento de bens e serviços 

subutilizados. 

Comportamento de consumo 

e consumo colaborativo 

Silveira (2016) 

Conjunto de iniciativas de consumo 

conectado, enfatizando a reutilização 

de produtos e incentivando conexões 

peer-to-peer, eliminando 

intermediários e proporcionando uma 

nova configuração dos modelos de 

negócio tradicionais. 

Tendências e transições da 

economia compartilhada e do 

consumo colaborativo 

Schor (2014) 
Atividade econômica pessoa a 

pessoa, facilitada por plataformas 

digitais 

Debates acerca da economia 

compartilhada e sua 

utilização digital 

John (2013) 

Modelo no qual dinheiro, ou a 

habilidade de fazer dinheiro, não são 

um fator relevante no incentivo ou 

motivação à participação, permitido 

pelas redes tecnológicas e internet. 

Lógicas sociais do 

compartilhamento 

Belk (2014) 

Aquisição e distribuição de recursos 

em troca de uma taxa ou outra 

compensação combinada, no qual os 

consumidores são os colaboradores 

no compartilhamento de bens. 

Comportamento de consumo, 

Compartilhamento e a 

economia compartilhada, e 

consumo colaborativo 

Stephany (2015) 

Valor associado a bens e recursos 

subutilizados, tornando-os acessíveis 

à comunidade através da rede ou da 

internet, reduzindo como 

consequência a necessidade da posse. 

Desafios e oportunidades 

para negócios no novo 

cenário da economia 

Hamari (2015) 

Modelo baseado na colaboração 

online, no comércio social e na noção 

de compartilhamento, com alguma 

forma de ideologia adjacente ou 

propósito comum. 

Motivações para participação 

no consumo colaborativo. 

Bocker (2016) 

Plataformas facilitadas pela internet 

surgiram para permitir que pessoas 

compartilhem seus bens e posses que 

estavam sendo subutilizados. 

Motivações e dimensões que 

afetam a participação de 

usuários na economia 

compartilhada 

Bellotti (2015) 

Economia com características de uma 

utilização eficiente de ativos, como 

trabalho, bens materiais e 

conhecimento. 

Motivações que induzem a 

participação de consumidores 

em sistema peer-to-peer. 

Fonte: Autor (2018) 
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2.3. CONSUMO COLABORATIVO 

 

É importante primeiramente diferenciar a economia compartilhada do consumo 

colaborativo e demonstrar como ambos se relacionam. Rachel (2011) explica que, 

enquanto a economia compartilhada se apresenta como um sistema que facilita o 

compartilhamento de bens e serviços subutilizados, o consumo colaborativo se mostra 

como uma mudança dos comportamentos tradicionais de mercado – empréstimos, trocas, 

repasses, presentes, entre outros - através da tecnologia de uma forma que não era possível 

antes do surgimento da internet. 

De forma a exemplificar, Botsman (2013) cita como exemplos da economia 

compartilhada o AirBNB, no qual os usuários podem compartilhar suas residências, e o 

BlaBlaCar, um serviço de caronas que conecta motoristas com lugares vazios no carro 

com pessoas que estão indo na mesma direção. Já para o consumo colaborativo, os 

exemplos citados pela autora são o ZipCar, que se apresenta como uma alternativa à forma 

tradicional de aluguel de carros ou de posse de carros ao passo que os carros são 

compartilhados através de um programa de sócios e diversos planos, e o Freecycle, um 

aplicativo de troca de bicicletas ou bens de forma geral a nível local. O aplicativo Uber, 

por exemplo, a princípio não faz parte da economia compartilhada. Todavia, o serviço 

UberPool, da própria Uber, que permite compartilhar corridas, é sim uma forma de 

consumo colaborativo. 

Formalmente, Rachel Botsman (2011) definiu o consumo colaborativo: é um 

modelo econômico baseado no compartilhamento, na troca, intercâmbio ou aluguel de 

produtos e serviços que possibilitam o acesso de forma oposta à posse. O consumo 

colaborativo reinventa os costumes de mercado, alterando a forma como consumimos. 

Mohlmann (2015) completa explicitando que o consumo colaborativo, em geral 

associado com a economia compartilhada, tem lugar em sistemas ou redes organizadas, 

nas quais os participantes conduzem atividades de compartilhamento na forma de trocas, 

permutas ou intercâmbios de bens, serviços, soluções de transporte, espaço ou dinheiro.  

Belk (2007) adiciona que definir o conceito de consumo colaborativo 

obrigatoriamente passa pela consideração da aquisição e da distribuição de recursos 

durante atividades entre indivíduos. Segundo Botsman e Rogers (2011), o consumo 

colaborativo não é uma nova tendência de nicho específica, nem uma mudança 
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reacionária à recessão, mas sim um fenômeno socioeconômico que transforma a maneira 

como as empresas pensam sobre suas proposições de valor, que também modifica a forma 

de satisfazer as necessidades dos indivíduos. 

Belk (2014) conceitua o consumo colaborativo como um fenômeno que está 

crescendo rapidamente com diversas variantes, no qual há coordenação entre as pessoas 

para a aquisição e a distribuição de um recurso por uma taxa ou outra compensação. Ao 

incluir outra compensação, esta definição também inclui trocas e intercâmbios que 

envolvem dar e receber compensações não monetárias. Afirma ainda que existem dois 

pontos em comum nestas práticas de compartilhamento e de consumo colaborativo: o uso 

do acesso temporário e modelos de consumo de bens e serviços opostos a posse; e a sua 

dependência na internet, especialmente na Web 2.0, para conseguir firmar isso. 

Ainda segundo Belk (2014), há uma distinção entre “consumo colaborativo” e 

“compartilhamento facilitado pela internet”. Para o autor, consumo colaborativo consiste 

de indivíduos “coordenando a aquisição e distribuição de um recurso por uma taxa ou 

outra compensação”. A diferenciação para compartilhamento está na segunda parte da 

definição proposta, pois o compartilhamento não envolve nenhum tipo de compensação, 

seja monetária ou não monetária.  

Neste contexto, o consumo compartilhado é positivo por vários motivos: os que 

possuem os bens recebem dinheiro por algo que não utilizam ou o fazem de forma 

mínima; por outro lado, os que utilizam pagam menos do que pagariam se tivessem que 

comprar o item ou se fossem atrás de um fornecedor tradicional, como, por exemplo, um 

hotel ou uma firma de empréstimo de carros. Ou seja, vende-se um bem ou serviço que 

tem pouco valor para quem oferta, e compra-se um bem ou serviço que tem muito valor 

para quem compra. Botsman e Rogers definem o consumo colaborativo nesse sentido 

como uma forma de acomodar necessidades e desejos de uma forma mais sustentável, 

atraente e com pouco ônus para o indivíduo (BOTSMAN E ROGERS, 2011). 

Belk (2014) pondera que em alguns ambientes de interesses comuns, ou 

comunidades, uma das vantagens é de encontrar interesses afins, onde o 

compartilhamento de bens é incentivado através de novas formas de consumir, se 

comunicar, aprender em conjunto, jogar, entre outras atividades. Esta forma colaborativa 

de consumir é considerada como uma ação na qual as pessoas organizam a distribuição 

de recursos em troca de benefícios financeiros ou outras compensações.  
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Conforme John (2013), no consumo colaborativo também há dois tipos de 

compartilhamento em jogo, ambos relacionados de forma muito próxima com o 

surgimento da internet. O primeiro tipo é o compartilhamento de bens pessoais com outras 

pessoas. O outro tipo é representado por um terceiro membro, como no exemplo do 

ZipCar, que possui uma frota de carros e os membros podem usar quando quiserem, mas 

não há compartilhamento entre si. Todavia, um produto está sendo compartilhado 

somente por um terceiro, no caso o ZipCar, para outros membros, todos que têm interesse 

em utilizar da frota de carros. 

John (2013) baseia o sucesso do consumo colaborativo no movimento atual de 

uma geração que já está crescendo acostumada a compartilhar na internet, algo natural. 

O consumo colaborativo está enraizado nas tecnologias e compartilhamentos de redes 

sociais online. Botsman e Rogers (2011) complementam afirmando que o consumo 

colaborativo se baseia nestas tecnologias e nos comportamentos de redes sociais. Estas 

interações facilitam uma avaliação de que a colaboração não ameaça o individualismo, e 

sim valida um sistema utilizado pelas pessoas para dividir seus recursos sem que haja 

perda de liberdades ou sacrifício ao estilo de vida. 

Essas interações digitais têm nos ajudado a ter experiências do conceito de 

cooperação, no sentido de que não precisa vir ao custo do nosso individualismo, 

compartilhar vira algo natural. John (2013) explica ainda que, com o consumo 

colaborativo, as motivações das pessoas para participação são moldadas em termos de 

participações anteriores em outras plataformas online: tendo em vista que já 

compartilharam nas redes sociais, agora estão dispostos também a compartilhar coisas 

que possuem no mundo real. Como estes compartilhamentos têm diferentes lógicas, o 

primeiro se torna um compartilhamento como comunicação, enquanto o segundo é um 

compartilhamento no sentido de distribuição. 

Botsman e Rogers (2011) sugerem que o consumo colaborativo pode ser tão 

importante quanto a revolução industrial foi em termos de como pensamos com relação 

à posse. Com isso, seria incoerente ignorar o compartilhamento e o consumo colaborativo 

como formas alternativas de consumo e novos paradigmas de negócios. Esquecer a velha 

sabedoria de que “você é o que você possui” e convertê-la para a nova sabedoria de que 

“você é o que você compartilha” indica que podemos estar entrando em uma economia 

pós-posse. (BELK, 2014) 
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Scaraboto (2015) esclarece em seu estudo que, no consumo colaborativo, 

participantes invertem papéis e se engajam no empreendedorismo a fim de colaborar para 

produzir e acessar recursos. Estes recursos coletivamente produzidos são trocados através 

de modos híbridos que permitem a estes participantes conciliar com sucesso seus diversos 

interesses socioeconômicos. Este estudo feito por ele sugere que para entender como estas 

economias híbridas surgem, é importante prestar atenção não somente nas preferências 

dos consumidores e seus poderes, mas também em quais atividades econômicas estes 

consumidores se engajam. 

Mohlmann (2015) acrescenta que o consumo colaborativo não é mais um nicho 

de tendência com destaque momentâneo. Ao invés disso, é algo de larga escala, envolve 

milhões de usuários e gera uma tendência de lucro que muitos negócios estão optando 

por investir. Além disso, é um modelo de negócios competitivo e que apresenta um 

desafio que os prestadores de serviço precisam analisar. 

Hamari (2015) também estudou o consumo colaborativo, mas utilizou uma 

abordagem deste consumo como um fenômeno tecnológico, de forma oposta a, por 

exemplo, a perspectiva de uma nova cultura de consumo. Ele vê o consumo colaborativo 

não só como um tipo de consumo, mas como uma atividade onde tanto a contribuição 

quanto o uso de recursos estão interligados através de redes de pessoas. Sua definição 

particular do termo é que o consumo colaborativo é uma atividade peer-to-peer de 

obtenção, entrega ou compartilhamento de acesso a bens e serviços, coordenados através 

de uma comunidade e baseado em serviços online. 

 

2.4. MOTIVAÇÕES DOS USUÁRIOS DA ECONOMIA COMPARTILHADA 

 

Segundo Belk (2007), entre as motivações para se compartilhar, está a 

compensação por benefícios recebidos anteriormente, o “altruísmo verdadeiro”, ou o 

“altruísmo barato” (quando não se sai perdendo enquanto se divide com outros, relativo 

a recursos percebidos como ilimitados) para evitar o desperdício ou mesmo para se sentir 

parte de um grupo ou comunidade. Belk (2009) ainda cita que as discussões acerca das 

mudanças climáticas e o desejo de um significado mais social nos bens e serviços 

tornaram o compartilhamento uma alternativa atraente para muitos consumidores, 

passando a ser um ato comum de ligação entre as pessoas, poderoso no estabelecimento 
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de sentimento de solidariedade e união. 

Schor (2014) afirma que existem vários motivos para participação na economia 

compartilhada, o que não é surpreendente, dada a diversidade de plataformas e atividades. 

Mas explica que os participantes tendem a ser motivados por fatores econômicos, 

ambientais e sociais. O desejo de aumentar as conexões sociais é uma motivação comum. 

Muitos sites inclusive fazem propaganda utilizando essa característica de suas atividades, 

e participantes por muitas vezes articulam esse desejo de conhecer novas pessoas ou 

conhecer melhor seus vizinhos.  

Alguns estudos já demonstraram que a participação do usuário nos sistemas 

colaborativos está, em geral, associada a um comportamento sustentável que reverte em 

resultados sociais e ambientais positivos (BLACK; CHERRIER, 2010; SEYFANG, 

2005). Na mesma linha de raciocínio, Botsman e Rogers (2011) assumem que a eficiência 

associada à redução do desperdício e à absorção do excedente criado pelo excesso de 

produção e consumo também é um fator que incentiva a colaboração, por fornecer 

benefícios ambientais. Outros atributos econômicos, como a maximização do uso do bem 

e a economia de custos, também são apontados como vantagens associadas ao consumo 

colaborativo (BELK, 2007).   

Shaheen (2016) elaborou em seu estudo uma pesquisa com o objetivo de examinar 

as motivações e o comportamento dos usuários de carona casuais em São Francisco, nos 

Estados Unidos, para entender suas características e motivações. Os resultados de seu 

estudo indicam que as motivações para a participação na carona incluem conveniência, 

economia de tempo e economia financeira, enquanto fatores ecológicos e de comunidade 

ficaram em um ranking relativamente baixo. O estudo também notou que idade e status 

de emprego foram decisivos na escolha do modal de transporte. Com isso, sua conclusão 

é que economizar custos, ganhar tempo e conveniência foram os fatores que mais 

motivaram a participação destes usuários. Apenas 1% dos participantes citou razões 

sociais como motivação para a escolha da carona casual como modo de transporte. 

Glind (2013) investigou motivos extrínsecos e intrínsecos na utilização do 

consumo colaborativo em Amsterdam. Nos resultados, verificou que os fatores 

extrínsecos à utilização das plataformas de consumo colaborativo eram motivados por 

ganhos financeiros, de tempo ou de reconhecimento. Para os fatores intrínsecos, sua 

análise revelou que tinham aspecto social e ambiental, no sentido de ajudar ou conhecer 
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pessoas e contribuir para o meio ambiente. Além disso, as redes online e os meios de 

comunicação social foram os grandes influenciadores dos usuários em sua motivação de 

participar nestes sistemas. Bardhi (2012) destaca que essa mudança no pensamento dos 

indivíduos é motivada pela ascensão do acesso à tecnologia, pela conveniência em 

consumir de forma colaborativa, pelos preços mais atrativos e pelo benefício ao meio 

ambiente, ao promover a sustentabilidade na redução dos desperdícios de recursos. 

Mohlmann (2015) produziu pesquisa quantitativa abordando usuários da 

economia compartilhada em dois ramos: compartilhamento de carros e compartilhamento 

de acomodação. Na pesquisa, foram utilizados 10 fatores visando avaliar o efeito na 

variável “satisfação com uma opção de compartilhamento”: comunidade, pertencimento, 

impacto ambiental, economia, familiaridade, capacidade da internet, qualidade do 

serviço, capacidade do smartphone, afinidade com tendências, confiança e utilidade. Ele 

concluiu que os usuários concentram em economizar dinheiro e maximizar a utilidade, 

substituindo muito bem uma opção que não envolve compartilhamento. 

Seus resultados revelaram que tanto a satisfação de cada indivíduo com o consumo 

compartilhado, quanto a probabilidade de cada indivíduo escolher uma opção que 

contenha compartilhamento novamente na próxima ocasião, são explicadas de forma 

predominante por fatores que se relacionam com o benefício próprio. Conclui-se que 

utilidade, confiança, economia de custos e familiaridade foram essenciais em ambos os 

estudos, enquanto a qualidade do serviço, o pertencimento e a comunidade foram 

identificados apenas no estudo que analisou o ramo de transporte.  

Tussyadiah (2016) produziu um estudo também para entender melhor as 

características comportamentais dos consumidores na economia compartilhada, 

examinando os fatores que influenciam a satisfação destes no ramo de acomodação 

especificamente, além de sua intenção de utilizar novamente este tipo compartilhado em 

futuras viagens. A satisfação dos usuários foi identificada como sendo influenciada por 

diversos fatores, como prazer / divertimento, benefícios monetários (valor), e amenidades 

da acomodação. Além disso, concluiu-se que a intenção futura de usar este tipo de 

acomodação novamente foi determinada também por prazer e valor. Isso demonstra que 

a maximização da utilidade importa muito, em conjunto com a economia de custos e uma 

experiência interessante. Os impactos de benefícios sociais na satisfação não foram 

encontrados, resultado contrário àqueles encontrados em pesquisas anteriores no ramo da 
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economia compartilhada. 

Hamari (2015) também investigou as motivações das pessoas ao participar do 

consumo colaborativo. O estudo aplicou um questionário a pessoas registradas num site 

de consumo colaborativo. O resultado mostrou que a participação é motivada por muitos 

fatores, como sustentabilidade, prazer / diversão na atividade e ganhos econômicos. Além 

disso, os resultados sugerem que no consumo colaborativo, pode existir um vazio entre a 

atitude e o comportamento de fato: as pessoas percebem a atividade como positiva, 

elogiam e dizem boas coisas, mas estas atitudes para com o compartilhamento não 

necessariamente se transformam em boas ações. Em resumo, esse estudo afirma que o 

prazer no uso compartilhado é o motivador vital, e recomenda ainda que o problema dos 

que só recebem o compartilhamento e não cedem nada pode ser combatido com uma 

melhor alocação de recursos de forma que consolide e promova a contribuição, tendo em 

vista que este é um dos intuitos do consumo colaborativo, e não somente incentive o 

consumo. 

Bocker e Meelen (2016) buscaram dar uma visão geral das motivações das pessoas 

que estão dispostas a participar das diferentes formas de economia compartilhada. O 

questionário foi aplicado em Amsterdam e investigou a importância relativa dos fatores 

principais, na mesma linha de raciocínio dos estudos anteriores: 1) econômico, 2) social 

e 3) motivações ambientais para participar na economia compartilhada. Um grande 

diferencial deste estudo foi considerar também diferenças entre a) setores da economia 

compartilhada, b) grupos sócio-demográficos e c) usuários e prestadores / fornecedores. 

Cinco formas de compartilhamento ao todo foram levadas em conta: compartilhamento 

de carros, compartilhamento em caronas, compartilhamento em acomodações, 

compartilhamento de ferramentas e compartilhamento de refeições. Dentro de todas estas 

categorizações, a pesquisa distinguiu entre motivações econômicas, ambientais e sociais. 

Segundo Bocker e Meelen (2016), os achados revelaram que as motivações para 

participar na economia compartilhada são diferenciadas de acordo com o perfil sócio-

demográfico, diferenciadas entre usuários e fornecedores, e especialmente diferenciadas 

entre os diferentes ramos de compartilhamento estudados: carros, caronas, acomodações, 

ferramentas e refeições. Enquanto a maioria dos respondentes afirma que provavelmente 

compartilhariam ferramentas, caronas e acomodações, uma minoria estaria disposta a 

compartilhar carros e refeições.  
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Ainda segundo Bocker e Meelen (2016), usuários parecem mais motivados 

economicamente do que os prestadores de serviço ou fornecedores de bens. As 

motivações ambientais são mais importantes na decisão de compartilhamento de carros, 

e o compartilhamento de carona e de refeições é fortemente baseado nas motivações 

sociais. Além disso, pessoas mais velhas são significativamente menos motivadas 

economicamente e significativamente mais motivadas socialmente. Considerando 

gênero, motivações ambientais são significativamente mais importantes para mulheres 

que para homens. Estas motivações ambientais também se mostraram especialmente 

importantes para compartilhamento de carros e de caronas, e menos importantes para 

compartilhamento de acomodações. No estudo, foi identificado que o compartilhamento 

de acomodação foi a forma com maior relação com a motivação econômica. 

Bucher (2016) também elaborou um estudo para investigar os motivos do 

compartilhamento e o papel de cada um deles na modelagem de suas atitudes quanto à 

posse. Ele identificou que materialismo, sociabilidade e voluntariado são bons preditores 

das motivações do compartilhamento. O estudo mostrou ainda que as razões para 

participação nestas plataformas online de compartilhamento têm mais nuances do que 

como era previsto anteriormente. Segundo o autor, dos 3 fatores de motivação 

investigados, os sociais têm o maior impacto, seguido pelos morais e monetários. Apesar 

das motivações monetárias parecerem ter importância para atitudes de compartilhamento, 

motivações não monetárias se mostraram mais nítidas e significativas. Isso indicou na 

pesquisa que o compartilhamento é percebido como voluntário, um fenômeno não 

monetário mais do que um fenômeno transacional. 

Bellotti (2015) reportou o estudo de motivações no uso dos serviços de economia 

compartilhada, em que os fatores investigados foram: valor / moralidade, influência 

social, status / poder, empatia / altruísmo, conexão social, motivação intrínseca, segurança 

e motivação materialista. O autor entrevistou tanto usuários quanto fornecedores para 

obter perspectivas diferentes e determinar se estes fornecedores estão disponibilizando os 

serviços na mesma linha de raciocínio dos fatores que motivam os usuários a optar pelo 

compartilhamento. Bucher (2016) não encontrou isso em seus achados, e demonstrou que 

os fornecedores ou prestadores enfatizam muito as motivações que levam em conta os 

ideais e princípios, como criar uma melhor comunidade, aumentar a sustentabilidade, etc. 

Todavia, os usuários parecem estar procurando por serviços que deem o que eles precisam 

enquanto maximizam valor e conveniência. 
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A figura 2 resume, em uma imagem, as dimensões encontradas na literatura 

(citados pelos autores acima) que foram escolhidas como sendo motivadores para a 

participação dos indivíduos na economia compartilhada no presente estudo. Na tabela 2, 

são listados também todos os fatores encontrados, e este são sistematizados e encaixados 

nas três dimensões (econômica, social e ambiental) escolhidas como dimensão de análise 

do presente trabalho: 

Figura 2 – Dimensões de motivação para participação dos indivíduos na EC 

 

Tabela 2 – Dimensões utilizadas (3); fatores apontados pelos autores em estudos 

anteriores; autores que apresentaram os fatores 

Dimensões Fatores Autores 

Econômica 

Economia Financeira, Ganho de 

tempo, Conveniência, Vantagens, 

Benefício Monetário, Renda, Gestão 

Monetária, Custo x Benefício de 

aquisição, Baixo custo de produtos 

acessíveis 

Bardhi e Eckhardt (2012), 

Belk (2009; 2014; 2016), 

Botsman e Rogers (2011), 

Gansky (2010), Tussyadiah 

(2016), Botsman (2013), 

Shaheen et al (2016), 

Mohlmann (2015), 

Hawlitschek et al (2016), 

Hamari et al (2015), Bocker e 

Meelen (2016), Bucher et al 

(2016), Belotti et al (2015), 

Grybaite e Stankeviciene 

(2016) 

Social 

Comunidade, Pertencimento, Prazer, 

Diversão, Experiência Social, 

Cultura, Capital Social, Moral 

Ambiental 

Meio Ambiente, Escassez de 

recursos, Sustentabilidade, Consumo 

eficiente, Desperdício 

Fonte: Autor (2018)  
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3. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo é detalhada a metodologia utilizada para realização desta pesquisa, 

sendo descritas as etapas necessárias para levantamento das motivações dos usuários da 

economia compartilhada e seu processo de avaliação a partir dos parâmetros definidos e 

embasados na literatura. 

Para alcance dos objetivos e questionamentos definidos, o estudo foi estruturado 

com base no modelo de pesquisa de levantamento, com coleta de dados realizada através 

de aplicação de questionário. Para execução da pesquisa foram estruturadas nas seguintes 

etapas: 

Figura 3 – Etapas da execução da pesquisa 

 

Fonte: Adaptado de Paixão (2014) 
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Etapa 1: 

Revisão bibliográfica: um “estado da arte sobre economia compartilhada e 

consumo colaborativo”. Consiste na consulta de materiais da literatura científica nacional 

e internacional com o objetivo de construir a base teórica que fornece respaldo à pesquisa. 

Em seguida, foi feito um levantamento dos fatores utilizados na parte empírica da 

pesquisa, e a agregação dos fatores identificados em três dimensões (econômica, 

ambiental e social) de forma a buscar construtos para a análise dos resultados. A principal 

base de periódicos consultada foi a Scopus, e dentre os principais journals com pesquisas 

relevantes sobre o tema estão o Journal of Consumer Behavior e o Journal of Consumer 

Research. A busca foi realizada no período de Janeiro a Junho de 2017, utilizando as 

seguintes palavras chave: sharing economy, collaborative consumption, user 

characteristics, sharing intention.  

Etapa 2: 

Construção de questionário a partir de dimensões e fatores levantados na 

literatura: Desenvolvimento de um questionário para levantamento de dados, estruturado 

com perguntas referentes aos fatores encontrados na literatura agregados nas três 

dimensões de análise estipuladas (econômica, ambiental e social). O questionário foi 

elaborado com perguntas majoritariamente na Escala de Thurstone com 5 pontos, 

variando nas respostas de “Discordo Totalmente” a “Concordo Totalmente”, e 

contemplou avaliações de diferentes ramos de compartilhamento, como transporte 

(carona), acomodação (hospedagem), ferramentas e refeições, e também avaliações 

conforme diferenças entre a utilização de bens / serviços compartilhados que são de posse 

de outros indivíduos, e o compartilhamento de bens / serviços que são próprios. 

Os setores da economia compartilhada investigados foram: compartilhamento de 

transporte, hospedagem, ferramentas e refeições. Estes setores foram escolhidos tanto por 

convergirem à linha de raciocínio da economia compartilhada como uma ferramenta que 

possibilita utilizar alguma forma de capacidade ociosa, quanto por estarem presentes em 

maior peso na literatura, ou seja, serem os setores com maiores referências, conforme 

autores apontados na tabela 2. 

Etapa 3: 

Levantamento de dados através da aplicação de questionário online. Este 
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questionário explorou as motivações para participar na economia compartilhada, ao passo 

que objetivou analisar tanto a propensão para utilização quanto os fatores que a 

influenciavam. Foi aplicado a uma amostra não aleatória de 361 respondentes na cidade 

do Rio de Janeiro, e sua divulgação foi feita através de diversas redes sociais e 

comunidades online como WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Reddit, entre outros, de modo 

a evitar algumas possíveis formas de viés. Adicionalmente, foi utilizado o envio por e-

mail do questionário para listagens de e-mails de alunos e ex-alunos da Universidade 

Federal Fluminense, fator que foi determinante para que a amostra representasse um perfil 

mais jovem. 

Etapa 4: 

Análise dos resultados empíricos referentes às dimensões e amostra 

definidas: Análise dos dados coletados através de estatísticas descritivas com o intuito 

de estudar os questionamentos levantados pelo trabalho e cumprir os objetivos definidos 

inicialmente. 

O método de estatística descritiva objetivou apresentar, em números e 

representações gráficas, as características da amostra e as variáveis fundamentais do 

estudo, coletadas por meio da pesquisa de levantamento (questionário online). Para medir 

a intensidade das respostas relacionadas às afirmações do estudo, foi utilizado o método 

de distribuição de frequência, baseado na escala ordinal de Thurstone. A este propósito, 

foi utilizada a escala 1 a 5 pontos ordinais para representar os graus de concordância com 

as motivações na utilização do consumo compartilhado, onde 1 (um) representa 

discordância total e (5) concorda totalmente. 

Nesta análise, buscou-se avaliar os efeitos das variáveis socioeconômicas, dos 

diferentes setores da economia compartilhada e da diferenciação entre usuário e prestador 

do serviço de compartilhamento sobre as motivações dos indivíduos a usar este consumo.  

Este estudo foi classificado de acordo com sua metodologia como uma pesquisa 

descritiva, tendo em vista seu caráter de interpretação das características apresentadas por 

uma determinada população a partir da identificação de sua opinião sobre o tema e 

avaliação da relação entre variáveis (Sekaran, 2011). Para desenvolvimento deste estudo 

foram utilizadas as seguintes ferramentas de coletas de dados: (1) pesquisa bibliográfica 

e (2) pesquisa de levantamento (survey). 
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A tabela 3 tem como objetivo apresentar as perguntas que foram utilizadas para a 

análise de cada dimensão (econômica, social e ambiental) em conjunto com os autores 

que serviram de referência para a construção desta parte do questionário: 

Tabela 3 – Perguntas referentes às dimensões utilizadas no questionário 

Dimensão Código Indicadores Referência, adaptado de 

Econômica 

ECO1 

Compartilho porque a compensação 

financeira é boa 

Bucher et al (2016), Hamari 

et al (2015), Tussyadiah 

(2016) 

ECO2 
Compartilhar me ajuda a pagar 

minhas contas 

Bucher et al (2016), 

Hawlitschek et al (2016) 

ECO3 
Ganhar um dinheiro extra é um fator 

importante quando compartilho 

Bucher et al (2016), 

Hawlitschek et al (2016) 

ECO4 
Compartilhar me ajuda a fazer 

dinheiro a partir de algo que possuo 

Bucher et al (2016), 

Hawlitschek et al (2016) 

ECO5 

A dimensão financeira (benefícios 

econômicos) influencia na minha 

decisão de compartilhar 

Bocker e Meelen (2016) 

Social 

SOC1 
Compartilho porque considero como 

um ato generoso a se fazer 
Buchet et al (2016) 

SOC2 

Compartilhar é uma boa forma de 

conhecer novas pessoas 

Bucher et al (2016), 

Tussyadiah (2016), 

Hawlitschek et al (2016) 

SOC3 
Compartilhar me faz me sentir parte 

de uma comunidade 
Buchet et al (2016) 

SOC4 
Compartilhar é divertido 

Bucher et al (2016), Hamari 

et al (2015), Tussyadiah 

(2016) 

SOC5 

A dimensão social (lidar com 

pessoas) influencia na minha 

decisão de compartilhar 

Bocker e Meelen (2016) 

Ambiental 

AMB1 
Compartilhar ajuda a preservar 

recursos naturais 
Hamari et al (2015) 

AMB2 

Compartilhamento para mim é um 

modo de consumo mais sustentável, 

benéfico ao meio ambiente 

Hamari et al (2015), 

Tussyadiah (2016), 

Mohlmann (2015) 

AMB3 

Compartilhar ajuda a evitar os 

impactos da sociedade ao 

ecossistema 

Hamari et al (2015) 

AMB4 
Compartilhar é um meio eficiente de 

utilizar os recursos já disponíveis 
Hamari et al (2015) 

AMB5 

A dimensão ambiental (promover 

sustentabilidade) influencia na 

minha decisão de compartilhar 

Bocker e Meelen (2016) 

Fonte: Autor (2018) 
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Para fins do presente trabalho, cada uma das dimensões foi entendida da seguinte 

forma: 

Dimensão Econômica: 

Dimensão que retrata a influência da parte financeira, ou da compensação financeira, no 

compartilhamento de bens ou na utilização ou prestação de serviços. Representa, por 

exemplo, uma extração de valor de um bem que já se possui, ou uma economia financeira 

feita ao compartilhar o bem ou serviço de outro indivíduo. 

 

Dimensão Social: 

Dimensão que representa a influência da relação social no compartilhamento de bens ou 

na utilização de serviços. Caracteriza um interesse do indivíduo em construir laços, fazer 

parte da coletividade, trocar experiências, explorar novas formas de consumo e se 

relacionar com novos indivíduos. 

 

Dimensão Ambiental: 

Dimensão que configura a influência da conservação ambiental no compartilhamento de 

bens ou na utilização de serviços. Corresponde a responsabilidade percebida para com o 

meio ambiente, ao cuidado com o ecossistema e a preocupação com a preservação dos 

recursos naturais do planeta. Denota uma consciência de consumo mais sustentável e com 

reaproveitamento de recursos. 
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4. RESULTADOS 

Este capítulo destina-se à apresentação dos resultados divididos em dois grupos: 

(1) resultados descritivos e (2) resultados das motivações, 

4.1. Resultados Descritivos 

Antes de explorar as motivações dos usuários para o compartilhamento, foi feito 

um questionamento breve quanto ao conhecimento deste tipo de consumo, e, além disso, 

de sua propensão a utilizá-lo de forma geral, tanto dentre os diferentes setores da 

economia compartilhada, quanto dentre a diferenciação entre utilizar os serviços e prestar 

os serviços. Os resultados referentes ao conhecimento deste tipo de consumo estão 

expostos na figura 4, e os resultados referentes a diferenciação entre os serviços dos 

diferentes ramos estão expostos nas figuras de 5 a 12. 

Figura 4 – Resultados dos respondentes quanto ao conhecimento do consumo 

compartilhado  

 

Fonte: Autor (2018) 

As respostas referentes a este questionamento inicial indicam que os respondentes 

têm um bom conhecimento quanto ao assunto. De todos os indivíduos da amostra, 98% 

já conhecia o consumo compartilhado, e 61% além de estar familiarizado também já o 

CONHECIMENTO DO CONSUMO 
COMPARTILHADO

Conheço, já utilizei e pretendo continuar neste tipo de consumo conforme conveniência.

Conheço, já utilizei, mas não tive uma boa experiência.

Conheço, mas optei por nunca utilizar.

Conheço, nunca utilizei, mas pretendo vir a utilizar num futuro próximo

Não conheço



43  

tinha utilizado. Ainda nesta amostra, mais da metade (55%) indicou já ter utilizado e estar 

propenso a continuar utilizando conforme conveniência, o que parece significativo. 

A título de comparação inicial, Grybaite e Stankeviciene (2016), em estudo 

similar conduzido na Lituânia com jovens de 18 a 25 anos, apuraram que 68% dos 

entrevistados já conheciam a economia compartilhada e apenas 34% já haviam utilizado 

este tipo de consumo. Ao comparar a presente pesquisa com este estudo conduzido na 

Lituânia, os achados parecem expressivos, ao passo que quase a totalidade da amostra 

(98%) já conhecia o consumo compartilhado na cidade do Rio de Janeiro, valor 

significativamente superior ao encontrado em estudo similar da Lituânia. 

Na tabela 4, são apresentadas e analisadas as características dos participantes e 

algumas variáveis comportamentais relacionadas aos hábitos de uso dos serviços 

compartilhados no Brasil. 

Tabela 4 – Composição da Amostra (N=361) 

Idade 

15 a 24 anos 41,3% 
25 a 34 anos 44,9% 

35 a 44 anos 4,4% 

45 a 54 anos 3,6% 

55 a 64 anos 3,3% 

65+ anos 2,5% 

Gênero Feminino 39,1% 

Masculino 60,9% 

Educação 

Ensino Médio incomplete 0,0% 

Ensino Médio complete 2,8% 

Ensino Superior Completo 27,7% 

Ensino Superior Incompleto 42,4% 

Pós Graduação complete 16,6% 

Pós Graduação incompleta 10,5% 

Moradia 

Companheiro(a) 16,3% 

Filhos 4,2% 

Mãe e/ou pai e/ou irmãos 53,7% 

Moro sozinho 8,0% 

Outra situação 1,7% 

Outros parentes, amigos, colegas 16,1% 

Situação profissional 

Já trabalhei, mas não estou trabalhando 21,6% 

Nunca trabalhei, mas estou procurando trabalho 7,5% 

Nunca trabalhei 5,3% 

Trabalho por conta própria, não tenho carteira assinada 7,5% 

Trabalho, estou empregado com carteira assinada 38,5% 

Trabalho, mas não tenho carteira assinada 19,7% 
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A grande maioria dos pesquisados pertence a faixas etárias mais novas. De 25 a 

34 anos (44,9%) representa praticamente metade da amostra, e a faixa etária de 15 a 24 

anos representa também uma parcela significativa (41,3%). As demais faixas, de 35 anos 

em diante, complementam com o restante dos respondentes.  

Quanto ao gênero, a maior parte é do sexo masculino (60,9%), mas o sexo 

feminino também está bem representado (39,1%). Quanto ao grau educacional, grande 

parte já possui Ensino Superior Completo (27,7%), e uma parte ainda mais significativa 

ainda não completou o Ensino Superior (42,4%). Uma parte muito pequena completou 

apenas o Ensino Médio (2,8%). É possível concluir que, além de os respondentes 

representarem faixas etárias mais jovens, também possuem nível de escolaridade mais 

elevado. 

Com relação à moradia, a concentração se deu em quem mora com mãe/pai/irmão, 

família de forma geral (53,7%), seguido pela moradia com o companheiro (16,3%) e 

outros parentes, amigos ou colegas (16,1%). Na situação profissional, grande parte está 

empregado com carteira assinada (38,5%), e 65,7% está trabalhando de forma geral, 

enquanto 21,6% já trabalharam, mas não estão trabalhando no momento. 

As diferentes categorias descritivas da amostra, aparentemente, estão inter-

relacionadas: não coincidentemente, tem-se como faixas etárias predominantes as mais 

jovens, o ensino superior incompleto como resposta mais frequente no que se refere ao 

nível de instrução, bem como a situação da moradia predominantemente com mãe, pai e 

irmãos. Em suma, as respostas destas categorias se mostram conectadas e relacionadas. 

Após a descrição da amostra e de suas principais características, apresenta-se 

também uma análise referente a algumas questões que visavam avaliar a propensão de 

cada indivíduo a compartilhar bens ou serviços conforme cada ramo. Os ramos utilizados 

foram transporte (carona), acomodação (aluguel), compartilhamento de ferramentas 

(empréstimo) e compartilhamento de refeições (consumo). Para cada um desses ramos, 

tentou-se avaliar também a diferença entre a propensão a compartilhar os próprios 

bens/serviços com alguém, e a propensão a compartilhar os bens/serviços de alguém. 

Para cada uma das perguntas, o indivíduo foi questionado de forma que 

respondesse numa escala de 1 a 5 sua propensão a compartilhar naquela situação 

específica, onde 1 representa “Muito Improvável” e 5 representa “Muito provável”. 
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Os gráficos e as interpretações são apresentados nas figuras de 5 a 12: 

Figura 5 – Respostas referentes à propensão ao compartilhamento no caso de pegar carona 

por um preço definido 

 

Ao serem perguntados sobre a propensão a pegar uma carona por um preço 

definido, grande parte pareceu tender ao compartilhamento, uma vez que 57% respondeu 

4 ou 5 na escala de Thurstone.  

Figura 6 – Respostas referentes à propensão ao compartilhamento no caso de alugar a 

casa de um residente local 

 

Na avaliação do segmento de acomodação, a propensão ao compartilhamento da 

casa de alguém pareceu ainda maior, visto que somente 17% dos respondentes 
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preencheram como 1 ou 2 na escala.  

Figura 7 – Respostas referentes à propensão ao compartilhamento no caso de pegar uma 

ferramenta emprestada 

 

Quando perguntados sobre uma coisa tão simples, e a princípio de pouco valor e 

baixa utilização, como uma ferramenta, 47% dos respondentes preencheu o grau máximo 

da propensão ao compartilhamento, um índice altíssimo para uma escala com 5 

categorias. 

Figura 8 – Respostas referentes à propensão ao compartilhamento no caso de comprar 

porção de uma refeição feita por um vizinho 
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No compartilhamento de uma refeição, boa parte também se mostrou propensa a 

compartilhar, num índice equilibrado e parecido com os demais segmentos. 

Figura 9 – Respostas referentes à propensão ao compartilhamento no caso de oferecer 

carona por um preço definido 

 

Quando a pergunta é invertida e o questionamento passa a ser sobre a propensão 

a oferecer uma carona por um preço definido, um grande número de indivíduos também 

se mostrou favorável, um pouco maior do que os que estavam propensos a pegar carona 

por um preço definido. 

Figura 10 – Respostas referentes à propensão ao compartilhamento no caso de oferecer 

aluguel para um turista 
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No segmento de aluguel, o primeiro “não” mais claro da pesquisa. A maior parte 

respondeu 1 na escala, indicando que seria muito improvável que compartilhassem suas 

casas com outros indivíduos por um preço definido. Este achado constitui um indício de 

que os indivíduos têm um sentimento de posse para com suas residências, e que 

possivelmente a vêem como um bem não compartilhável. 

Figura 11 – Respostas referentes à propensão ao compartilhamento no caso de oferecer 

ferramenta por um preço definido 

 

Da mesma forma como foi visto na questão sobre pegar ferramenta emprestada de 

alguém, a grande maioria dos respondentes também estaria disposta a compartilhar sua 

ferramenta com outras pessoas, enfatizando que os indivíduos parecem não ter o mesmo 

sentimento de posse apresentado em outros segmentos, como na acomodação, ainda mais 

quanto a um objeto pouco utilizado de forma geral. 
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Figura 12 – Respostas referentes à propensão ao compartilhamento no caso de oferecer 

uma porção de refeição por um preço definido 

 

Por fim, grande parte também se mostrou propenso a compartilhar uma refeição 

preparada por si mesmo com outra pessoa, visto que 140 dos 361 respondentes marcou a 

escala 5 das opções. 

Bocker e Meelen (2016), em estudo similar que também separou entre usuários e 

fornecedores, identificaram que a propensão à utilização de ferramentas (61%), caronas 

(55%) e acomodações (58%) é superior à propensão ao compartilhamento da refeição que 

alguém preparou (26%), por exemplo. Os autores apontam que isto ocorre pela diferença 

que cada um destes ramos representa no cotidiano, e que cada um destes possui uma 

motivação intrínseca diferente. Adicionalmente, os autores avaliaram também 

probabilidades similares quando o compartilhamento parte dos bens ou serviços da 

própria pessoa, inclusive no que diz respeito ao que os números indicaram ser a exceção 

do ramo de acomodação, que é menos provável de ser oferecida para compartilhamento 

em ambos os estudos. Todos estes achados foram compatíveis e estão de acordo com o 

presente estudo, conforme já apresentado nas figuras de 5 a 12. 

Neste mesmo estudo mencionado acima, Bocker e Meelen (2016) também 

comentam que foi possível notar diferenças ao comparar as propensões à utilização dos 

serviços e bens de outros indivíduos, com as propensões quando são os próprios bens e 

serviços a serem compartilhados. A presente pesquisa, na cidade do Rio de Janeiro, 

também notou uma sensibilidade nessas variações, como por exemplo, as diferenças entre 
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a propensão a compartilhar uma refeição própria com alguém e a compartilhar a refeição 

feita por alguém, conforme números apresentados nas figuras de 5 a 12.  

Após estas questões iniciais que descrevem a amostra e as impressões iniciais, o 

próximo passo é a avaliação dos resultados referentes às dimensões de motivação para 

utilização da economia compartilhada. 

 

4.2. Resultados das Motivações 

Esta seção tem como finalidade apresentar as análises dos dados empíricos 

coletados no questionário online aplicado, e as discussões dos resultados à luz do 

referencial teórico especificamente relacionado às três dimensões de motivações para a 

utilização da economia compartilhada apresentadas na seção de metodologia do presente 

trabalho. 

Cada uma das dimensões de motivação para utilização do consumo compartilhado 

foi avaliada de forma independente. Em cada dimensão, buscou-se avaliar a relação entre 

as características dos usuários e suas motivações para participar da economia 

compartilhada. Ou seja, foi avaliada a influência de cada característica, para tentar 

identificar se ela é ou não relevante com relação a cada uma das dimensões de motivação.  

 

4.2.1. Dimensão Econômica 

Quando os indivíduos foram perguntados se a dimensão financeira (benefícios 

econômicos) influencia na decisão de compartilhar, responderam conforme a figura 13: 
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Figura 13 – Gráfico das respostas quanto à influência da dimensão econômica na decisão 

de compartilhar 

 

É possível notar por estes resultados que o benefício financeiro/econômico exerce 

considerável influência na decisão dos indivíduos de utilizar o consumo de forma 

compartilhada. Na tabela 5, estas mesmas respostas são avaliadas de forma segmentada, 

de acordo com as características e propensões de cada um dos respondentes. Na tabela, 

“1” representa discordo totalmente e “5” representa concordo totalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensão Econômica

Discordo totalmente Discordo parcialmente Não concordo nem discordo

Concordo parcialmente Concordo totalmente
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Tabela 5 – Cruzamento: características dos indivíduos x resposta para a influência da 

dimensão econômica ao compartilhar 

  ECONÔMICO 

  1 2 3 4 5 

Propensos a pegar carona 6% 11% 16% 37% 30% 
Propensos a compartilhar acomodação 8% 11% 16% 35% 29% 

Propensos a pegar ferramenta emprestada 8% 10% 17% 36% 28% 

Propensos a dividir refeição feita por alguém 10% 16% 16% 32% 27% 

Propensos a dar carona 11% 9% 17% 36% 28% 

Propensos a compartilhar a própria acomodação 10% 12% 16% 32% 29% 

Propensos a compartilhar a própria ferramenta 10% 10% 16% 36% 28% 

Propensos a compartilhar a própria refeição 9% 10% 16% 34% 31% 

15 a 24 anos 11% 10% 14% 32% 33% 
25 a 34 anos 9% 14% 18% 36% 23% 

35 a 44 anos 25% 6% 25% 31% 13% 

45 a 54 anos 15% 23% 31% 31% 0% 

55 a 64 anos 33% 17% 25% 8% 17% 

65+ anos 44% 22% 11% 11% 11% 

Masculino 12% 13% 16% 32% 26% 
Feminino 12% 12% 18% 33% 24% 

Ensino Médio completo 30% 10% 10% 30% 20% 
Ensino Superior Incompleto 8% 11% 15% 33% 32% 

Ensino Superior Completo 12% 13% 25% 29% 21% 

Pós Graduação incompleta 13% 18% 13% 37% 18% 

Pós Graduação completa 18% 13% 13% 35% 20% 

Moro sozinho 17% 17% 17% 31% 17% 
Mãe / Pai / Irmãos 9% 11% 19% 32% 29% 

Companheiro 27% 14% 20% 32% 7% 

Filhos 27% 20% 20% 20% 13% 

Parentes/Amigos/Colegas 0% 14% 9% 40% 38% 

Outros 17% 17% 17% 17% 33% 

Empregado com carteira assinada 13% 12% 17% 34% 25% 
Empregado sem carteira assinada 14% 8% 20% 38% 20% 

Trabalho por conta própria 15% 11% 19% 30% 26% 

Desempregado 9% 19% 17% 23% 32% 

Nunca trabalhei 5% 21% 11% 42% 21% 

Iniciando carreira 15% 7% 19% 37% 22% 

 

A tabela 5 faz referência às respostas do questionário com relação à pergunta: “A 

dimensão financeira (benefícios econômicos) influencia na minha decisão de 

compartilhar?”. Ou seja, buscou-se avaliar a influência de cada uma das características 

dos respondentes (representadas pelas linhas da tabela) sobre a motivação financeira ao 

praticar o compartilhamento ou consumir de forma compartilhada. 
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O primeiro segmento da tabela representa a propensão a cada tipo de ato de 

compartilhamento, conforme os casos apresentados nas figuras de 5 a 12, em que se 

analisava a propensão à utilização e ao fornecimento de cada ramo de compartilhamento: 

carona, acomodação, ferramentas e refeições. Para isto, foram avaliados somente os 

indivíduos que preencheram a propensão ao compartilhamento em cada um dos ramos e 

casos com “4” ou “5”, ou seja, uma tendência alta a compartilhar. Com este filtro, é 

possível inferir o que o move a compartilhar dada esta propensão que já existe. Nessa 

análise, foi possível verificar que compartilhar a refeição feita por alguém foi o item com 

menos influência na motivação financeira, enquanto o item de maior influência financeira 

foi a propensão a pegar carona.  

Os percentuais encontrados sinalizam com indícios de que, em média, os 

indivíduos que utilizam o compartilhamento estão mais motivados do ponto de vista 

econômico-financeiro do que os indivíduos que estão prestando os serviços de 

compartilhamento, como aconteceu no caso da carona (67% contra 64%) e acomodação 

(64% contra 61%). As evidências deste comportamento no presente estudo convergem 

com os achados de Bocker e Meelen (2016). Os autores comentam que esse resultado se 

deve, possivelmente, ao fato de os usuários conseguirem poupar uma quantia significativa 

de dinheiro ao pegar bens ou serviços emprestados, enquanto os que prestam os serviços 

ou compartilham os bens receberem um valor relativamente baixo quando comparado 

com o valor do objeto propriamente dito. 

Inicialmente, os resultados parecem evidenciar que não há uma diferenciação 

significativa quanto ao gênero na motivação financeira ao compartilhar, visto que o 

percentual de concordância do gênero masculino foi de 68% e do gênero feminino de 

67%. Já para idade, os resultados indicam que as faixas etárias mais jovens dão bastamte 

importância ao fator econômico como motivador, ao passo que tanto de 15 a 24 anos 

quanto de 25 a 34 anos apresentam percentual de concordância superior a 65%. Notou-se 

ainda o nível de discordância na faixa etária de 65+ anos, de 44%. O estudo de Bocker e 

Meelen (2016) obteve conclusões similares, visto que os autores sinalizaram que os 

grupos mais jovens parecem estar mais motivados economicamente do que os grupos de 

indivíduos mais velhos. Segundo os referidos autores, a explicação para esse resultado 

pode estar relacionada a uma estabilidade financeira que se conquista ao longo do tempo, 

trazendo novas prioridades pessoais.  
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Ao se analisar os percentuais referentes ao grau de instrução, os resultados 

corroboram com aqueles encontrados para a variável idade: os indivíduos com ensino 

superior ainda incompleto, em sua maioria mais novos, parecem ter uma maior motivação 

econômica para compartilhar. Isto tudo parece indicar que, quanto menor o nível de 

instrução, menor a ascensão na carreira profissional até então, exigindo assim mais 

métodos alternativos para o sustento. Apesar disso, notou-se uma alta discordância à 

influência da motivação econômica para o compartilhamento no menor grau de instrução, 

ensino médio completo, que foi de 30%, percentual alto quando comparado aos demais. 

Quanto à moradia, os resultados indicaram que os que moram com o companheiro 

ou com filhos são os que menos estão motivados financeiramente a compartilhar. Este 

resultado era esperado, uma vez que quem mora sozinho tem mais responsabilidades 

financeiras para seu sustento, e morar com o companheiro ou com filhos tende a ser 

correlacionado a uma idade mais adulta, e, conforme citado anteriormente, uma vida mais 

estável financeiramente. 

Na situação profissional, os números evidenciam que os que estão iniciando 

carreira (59% de concordância) e os que nunca trabalharam (63% de concordância) são 

os mais influenciados pela motivação financeira. Estes resultados parecem demonstrar 

que, para estes, são necessários um maior controle financeiro e um esforço de economia 

superior. Parte deste alívio financeiro pode então vir deste tipo de consumo 

compartilhado.  

De forma geral, os resultados da dimensão financeira mostram que os indivíduos 

que ainda não estão estabilizados financeiramente sofrem forte influência econômica 

quando optam pelo compartilhamento, e, desta forma, podem estar buscando meios 

alternativos para conseguir o desejado.  

 

4.2.2. Dimensão Social 

Quando os indivíduos foram perguntados se a dimensão social (estar com pessoas) 

influencia na decisão de compartilhar, responderam conforme a figura 14: 
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Figura 14 – Gráfico das respostas quanto à influência da dimensão social na decisão de 

compartilhar 

 

É possível notar por estes resultados que a motivação social também exerce boa 

influência na decisão dos indivíduos de utilizar o consumo de forma compartilhada. 

Todavia, esta influência se dá de forma menos significativa que a dimensão financeira, 

por exemplo – a soma dos maiores fatores foi de 54% na dimensão social, comparado 

com 58% na dimensão econômica.  

Na tabela 6, as mesmas respostas da figura 14 foram avaliadas, porém 

segmentadas de acordo com as características e propensões de cada um dos respondentes. 

Na tabela, “1” representa discordo totalmente e “5” representa concordo totalmente. 

 

 

 

 

 

 

Dimensão Social

Discordo totalmente Discordo parcialmente Não concordo nem discordo

Concordo parcialmente Concordo totalmente
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Tabela 6 – Cruzamento: características dos indivíduos x resposta para a influência da 

dimensão social ao compartilhar 

  SOCIAL 

  1 2 3 4 5 

Propensos a pegar carona 5% 14% 24% 27% 30% 
Propensos a compartilhar acomodação 6% 17% 21% 29% 27% 

Propensos a pegar ferramenta emprestada 7% 16% 22% 29% 26% 

Propensos a dividir refeição feita por alguém 5% 19% 19% 28% 28% 

Propensos a dar carona 5% 17% 21% 29% 29% 

Propensos a compartilhar a própria acomodação 6% 13% 23% 26% 32% 

Propensos a compartilhar a própria ferramenta 7% 15% 21% 29% 27% 

Propensos a compartilhar a própria refeição 7% 15% 23% 27% 28% 

15 a 24 anos 7% 13% 24% 27% 30% 
25 a 34 anos 7% 16% 22% 32% 23% 

35 a 44 anos 13% 25% 31% 19% 13% 

45 a 54 anos 0% 54% 8% 31% 8% 

55 a 64 anos 25% 17% 17% 17% 25% 

65+ anos 11% 2% 11% 33% 22% 

Masculino 10% 18% 24% 27% 21% 
Feminino 4% 15% 20% 31% 30% 

Ensino Médio completo 10% 20% 30% 20% 20% 
Ensino Superior Incompleto 6% 16% 22% 29% 27% 

Ensino Superior Completo 10% 17% 23% 25% 25% 

Pós Graduação incompleta 11% 11% 21% 37% 21% 

Pós Graduação completa 7% 22% 20% 32% 20% 

Moro sozinho 7% 21% 28% 10% 34% 
Mãe / Pai / Irmãos 7% 13% 26% 29% 26% 

Companheiro 14% 27% 15% 29% 15% 

Filhos 7% 13% 13% 60% 7% 

Parentes/Amigos/Colegas 7% 17% 17% 31% 28% 

Outros 0% 17% 17% 17% 50% 

Empregado com carteira assinada 10% 19% 22% 29% 19% 
Empregado sem carteira assinada 1% 15% 32% 23% 28% 

Trabalho por conta própria 7% 11% 11% 37% 33% 

Desempregado 10% 14% 22% 29% 24% 

Nunca trabalhei 11% 11% 11% 32% 37% 

Iniciando carreira 4% 22% 19% 30% 26% 

 

Na segunda dimensão analisada, buscou-se avaliar o impacto de cada uma das 

características (representadas pelas linhas da tabela 6) na motivação social ao praticar o 

compartilhamento ou consumir de forma compartilhada. 

O primeiro segmento da tabela 6 representa a propensão a cada tipo de ato de 

compartilhamento. Para isto, avaliamos somente os indivíduos que preencheram a 
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propensão ao compartilhamento em cada um dos ramos e casos com “4” ou “5”, ou seja, 

uma tendência alta a compartilhar. Com este filtro, é possível inferir o que o move a 

compartilhar dada esta propensão que já existe.  

Para a dimensão social, não houve muita diferença nas respostas entre os 

diferentes ramos e tipos de compartilhamento, mostrando que todos parecem ter também 

seu cunho social no ato de compartilhar – todos eles entre 55% e 58% de concordância. 

No estudo de Bocker e Meelen (2016), entretanto, foi notado um componente forte da 

dimensão social no compartilhamento de caronas e de refeições, fatores que não se 

mostraram diferenças notáveis na presente pesquisa. Assim, diferentemente dos 

resultados encontrados por Bocker e Meelen (2016), em que o ato de compartilhar 

refeições era fortemente motivado pela dimensão social, no presente trabalho não foram 

identificadas evidências nesse sentido. Também de modo similar ao estudo mencionado, 

na presente pesquisa não houve diferenças significativas entre usuários e prestadores dos 

serviços de compartilhamento para a dimensão social – nenhuma das comparações entre 

usuários e prestadores passou de 3% de diferença, considerando a soma das respostas “4” 

e “5”. 

Os resultados parecem indicar que as mulheres (61%) são significativamente mais 

motivadas socialmente a compartilhar do que os homens (48%). Adicionalmente, quanto 

à idade, o estudo evidencia que as faixas etárias mais novas dão sim importância ao fator 

social como motivador para o compartilhamento – a faixa de 15 a 24 anos com 57% de 

concordância e a faixa de 25 a 34 anos com 55% de concordância exemplificam isto. Este 

fato também pode ter relação com a explicação de que em idades mais jovens, os 

indivíduos tendem a ainda estar construindo suas redes de relacionamento, ou ainda pode 

ser uma geração que já se origina em meio ao compartilhamento, como a faixa etária de 

15 a 24 anos, por exemplo. O estudo de Bocker e Meelen (2016) possui achados 

ligeiramente diferentes, uma vez que indivíduos mais velhos tenderam a uma maior 

influência da dimensão social. 

Em relação ao grau de instrução, os resultados sinalizam que, em média, para 

níveis de instrução maiores, maior é também a influência da motivação social para 

compartilhar – o grau de instrução mais baixo da amostra, ensino médio completo, 

apresentou 40% de concordância, enquanto os demais graus apresentaram percentuais 

superiores a 50%, sendo a pós-graduação incompleta um dos maiores, com 58% de 
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concordância. 

No que se refere à moradia, o estudo evidenciou que os mais influenciados pela 

motivação social são os que moram com mãe, pai, irmãos, filhos parentes e amigos ou 

colegas. Isto parece razoável, já que estas configurações familiares inspiram, em geral, 

uma grande parcela de colaboração familiar, por já terem este tipo de convívio social na 

própria residência. Além disso, notou-se também que os indivíduos que moram sozinhos 

e os indivíduos que moram com o companheiro, de forma oposta, apresentam um 

percentual baixo de concordância quanto a motivação social. 

4.2.3. Dimensão Ambiental 

Quando os indivíduos foram perguntados se a dimensão ambiental (promover 

sustentabilidade) influencia na decisão de compartilhar, responderam conforme a figura 

15: 

Figura 15 – Gráfico das respostas quanto a influência da dimensão ambiental na decisão 

de compartilhar 

 

É possível notar por estes resultados que a motivação ambiental também exerce 

forte influência na decisão dos indivíduos de utilizar o consumo de forma compartilhada, 

pois também foi a dimensão que ofereceu menos discordância nas respostas. 

Dimensão Ambiental

Discordo totalmente Discordo parcialmente Não concordo nem discordo

Concordo parcialmente Concordo totalmente
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Na tabela 7, as mesmas respostas são avaliadas de forma segmentada, de acordo 

com as características e propensões de cada um dos respondentes. Na tabela, “1” 

representa discordo totalmente e “5” representa concordo totalmente. 

 

Tabela 7 – Cruzamento: características dos indivíduos x resposta para a influência da 

dimensão ambiental ao compartilhar 

  AMBIENTAL 

  1 2 3 4 5 

Propensos a pegar carona 5% 11% 16% 26% 43% 
Propensos a compartilhar acomodação 8% 12% 15% 27% 39% 

Propensos a pegar ferramenta emprestada 5% 13% 16% 26% 40% 

Propensos a dividir refeição feita por alguém 7% 14% 16% 24% 39% 

Propensos a dar carona 6% 13% 13% 25% 43% 

Propensos a compartilhar a própria acomodação 7% 9% 15% 25% 44% 

Propensos a compartilhar a própria ferramenta 5% 14% 13% 27% 42% 

Propensos a compartilhar a própria refeição 6% 13% 12% 26% 44% 

15 a 24 anos 7% 10% 18% 28% 38% 
25 a 34 anos 9% 17% 18% 22% 34% 

35 a 44 anos 6% 13% 31% 38% 13% 

45 a 54 anos 0% 38% 8% 38% 15% 

55 a 64 anos 17% 25% 8% 8% 42% 

65+ anos 11% 11% 11% 33% 33% 

Masculino 10% 18% 19% 25% 27% 
Feminino 4% 10% 16% 26% 45% 

Ensino Médio completo 10% 20% 30% 30% 10% 
Ensino Superior Incompleto 8% 10% 17% 27% 38% 

Ensino Superior Completo 7% 15% 15% 24% 39% 

Pós Graduação incompleta 11% 13% 32% 21% 24% 

Pós Graduação completa 8% 25% 13% 27% 27% 

Moro sozinho 10% 10% 24% 21% 34% 
Mãe / Pai / Irmãos 7% 13% 21% 27% 31% 

Companheiro 12% 24% 8% 22% 34% 

Filhos 7% 7% 20% 53% 13% 

Parentes/Amigos/Colegas 5% 16% 12% 19% 48% 

Outros 17% 17% 17% 17% 33% 

Empregado com carteira assinada 8% 14% 22% 32% 24% 
Empregado sem carteira assinada 7% 17% 8% 24% 44% 

Trabalho por conta própria 15% 19% 15% 19% 33% 

Desempregado 9% 9% 21% 19% 42% 

Nunca trabalhei 5% 5% 21% 16% 53% 

Iniciando carreira 4% 30% 15% 30% 22% 

 

Na dimensão ambiental, buscou-se avaliar a influência de cada uma das 
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características (representadas pelas linhas da tabela 7) ao praticar o compartilhamento ou 

consumir de forma compartilhada por influência de fatores ambientais. 

O primeiro segmento da tabela 7 representa a propensão a cada tipo de ato de 

compartilhamento. Para a dimensão ambiental, foi possível notar que há maior influência 

nos tipos de compartilhamento em que os indivíduos compartilham os próprios bens, 

como dar carona, compartilhar a própria casa, etc. Além destes, pegar carona também foi 

um item com alta influência ambiental, provavelmente motivado pela redução de emissão 

de gases enquanto se compartilha um carro ou trajeto. No estudo de Bocker e Meelen 

(2016), os achados também foram similares: os autores destacam que as motivações 

ambientais são relativamente importantes na decisão de compartilhar caronas. Como no 

estudo destes autores, na presente pesquisa não houve diferenças significativas entre 

usuários e prestadores dos serviços de compartilhamento para a dimensão ambiental. 

O estudo fornece evidências de que as mulheres são mais motivadas 

ambientalmente que os homens, da mesma forma como ocorreu na dimensão social. O 

estudo de Bocker e Meelen (2016) também teve achados similares, comentando que as 

motivações ambientais são mais importantes para mulheres do que para os homens. Já 

para a variável idade, os resultados deram indícios de que indivíduos mais novos são mais 

influenciados por este fator ambiental.  

Com relação ao grau de instrução, os resultados fornecem evidências de que para 

os níveis de ensino superior (incompleto ou completo), foi grande a influência da 

motivação ambiental ao compartilhar. Notou-se também que os indivíduos com ensino 

médio completo possuem uma propensão muito menor a compartilhar por motivos 

ambientais do que aqueles que estão fazendo ou já fizeram universidade. É possível que 

o contato com o ambiente acadêmico, de alguma forma, esteja propiciando isso. 

Adicionalmente, o nível de instrução também traz muita informação e conhecimento a 

esse respeito. Na variável situação de emprego, o estudo evidenciou que os mais 

influenciados pela motivação ambiental são os que trabalham por conta própria e os que 

nunca trabalharam. Isto pode ser relacionado ao fato de não terem contato constante com 

os meios de trabalho usuais, possivelmente fornecendo uma visão de mundo diferente, 

mesmo que momentânea para os que ainda nunca trabalharam. 

Grybaite e Stankeviciene (2016) citam ainda que a economia compartilhada é, por 

muitos, uma esperança de vantagem ao meio ambiente, visto que usa de forma 
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maximizada os recursos existentes e o potencial de poupar energia, oriundos, por 

exemplo, do compartilhamento de carros ou de bicicletas. Os autores acrescentam ainda 

que esta fé é depositada também em inovações sociais e novas tecnologias, visto que estas 

em conjunto podem melhorar a vida das pessoas e proteger o planeta.  

4.3. Consolidação dos resultados das dimensões 

Nesta dissertação, buscou-se apresentar evidências empíricas que possibilitassem 

responder aos objetivos específicos deste estudo, principalmente a identificação da 

influência de cada uma das características do indivíduo e de suas propensões ao 

compartilhamento no consumo colaborativo, avaliando as respectivas dimensões que 

motivam este comportamento: financeiro, social e ambiental. 

De maneira geral, ao avaliar de forma ampla as respostas quanto aos três fatores 

que influenciam o compartilhamento nas três dimensões de análise consideradas 

(financeiro, social e ambiental), os resultados do estudo apontam uma tendência a um 

equilíbrio entre as três dimensões motivacionais, porém com um peso ligeiramente maior 

para a dimensão financeira como motivadora para o uso do consumo compartilhado. Em 

seguida, a questão ambiental também se mostrou bem importante, enquanto a dimensão 

social apresentou evidências bem menos significativas. Julgando pela forma com que os 

indivíduos responderam, a dimensão social parece ser um benefício positivo do 

compartilhamento, mas não o fator determinante para optarem pela sua utilização. Os 

achados estão similares aos de Bocker e Meelen (2016), em estudo com enfoque parecido.  

Estes resultados também estão de acordo com as conclusões de Grybaite e 

Stankeviciene (2016), que avaliaram que o fator mais importante na participação da 

economia compartilhada é de fato o econômico: poupar dinheiro e fazer um dinheiro extra 

de forma mais fácil. Os autores ainda acrescentaram que os fatores sociais também são 

notados, como no presente estudo. Todavia, outros estudos, de forma oposta, como o de 

Bucher et al (2016), identificaram que o compartilhamento é percebido como um ato 

voluntário e um fenômeno não-monetário, muito mais social do que financeiro. 

Quanto à propensão à utilização de caronas, ramo que mais mostrou diferenciação 

entre as dimensões, as evidências indicaram que este é um tipo de compartilhamento 

muito mais dirigido pelas dimensões econômicas e ambientais. Os resultados obtidos 

parecem apontar para o fato de a utilização da carona ser mais motivada economicamente, 

enquanto dar carona a alguém parece ter uma motivação mais ambiental. Isso corrobora 
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com o estudo de Bocker e Meelen (2016), que evidenciou também que há uma 

diferenciação nas influências para o compartilhamento entre os indivíduos que estão 

utilizando este tipo de consumo (usuários) e os indivíduos que estão prestando este tipo 

de serviço ou compartilhando este tipo de bem (prestadores). 

Ao analisar o perfil de respondente mais frequente na amostra utilizada para esta 

pesquisa, o público mais jovem, notou-se que, para a faixa de 15 a 24 anos, as dimensões 

econômicas e ambientais foram os principais motivadores da utilização do consumo 

compartilhado. Para a faixa etária de 25 a 34 anos, de idade ligeiramente mais avançada, 

as evidências do impacto da dimensão econômica diminuem levemente, e as evidências 

do impacto da dimensão ambiental diminuem de forma até mais significativa, sugerindo 

uma maior conscientização existente nas gerações mais novas, além de uma maior 

dependência financeira, consequência da própria idade. 

Quando o gênero é avaliado, os resultados indicam que os homens são mais 

influenciados pelo impacto econômico, e pouquíssimo impactados pela dimensão social 

ao compartilhar. Já no caso das mulheres, o impacto econômico mostra evidências de que 

se dá de forma menos significativa do que o observado para as dimensões social e 

ambiental, que pareceram ter um impacto mais relevante. 

Na variável de tipo de moradia, houve também evidências da dimensão econômica 

como sendo um dos principais fatores que influencia o compartilhamento, até para quem 

mora com pais/mães/irmãos. Todavia, isto foi mais fortemente perceptível no caso de 

quem mora com amigos/colegas, configuração no qual o índice de motivação econômica 

se mostrou altíssimo e mais relevante. 

Com relação ao nível de instrução, o resultado também se mostrou similar, uma 

vez que as dimensões econômica e ambiental se mostraram dominantes como 

influenciadoras do compartilhamento para a maioria das configurações. Os maiores 

diferenciais foram os percentuais de concordância dos indivíduos com ensino superior 

completo quanto a motivação ambiental para compartilhar, e os percentuais de 

concordância dos indivíduos com pós-graduação incompleta quanto a motivação 

econômica para compartilhar.  

Por fim, com relação a variável situação de emprego, os destaques foram para os 

indivíduos que estão empregados sem carteira assinada, que possuem uma influência 
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maior ainda ambiental para compartilhar, para os indivíduos que trabalham por conta 

própria, que possuem influência predominantemente social para compartilhar, e para os 

indivíduos que estão iniciando carreira, que possuem maior influência econômica para 

compartilhar. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Este estudo buscou analisar os principais motivadores para a participação no 

consumo compartilhado. Para isso, forneceu uma comparação cruzada entre as 

motivações para participação nos diferentes setores da economia compartilhada e as 

características dos indivíduos que fazem parte desta. Os achados relevaram que, de fato, 

as motivações para participação na economia compartilhada se diferenciam por grupos 

sociodemográficos, entre usuários e prestadores, e principalmente entre os diferentes 

tipos de compartilhamento: caronas, acomodação, ferramentas e refeições.  

Conforme traçado previamente nos objetivos da pesquisa, através do mapeamento 

da literatura foi possível identificar inicialmente quais aspectos eram responsáveis pela 

motivação dos usuários da economia compartilhada a participarem e utilizarem este tipo 

de consumo. Isto foi concretizado à medida que foram relacionadas as principais 

dimensões que, conforme a literatura pesquisada e o que foi citado pelos autores, 

influenciam a utilização deste tipo de consumo: econômica, social e ambiental.  

Tendo consolidado estes aspectos previamente definidos, o objetivo traçado para 

este estudo foi compreender como estes quesitos ou dimensões, já previamente citados e 

embasados na literatura, além das características sociodemográficas dos indivíduos, se 

manifestavam empiricamente em usuários na cidade do Rio de Janeiro. Para isto, de forma 

posterior ao mapeamento de literatura, foi aplicado um questionário a uma amostra de 

361 indivíduos na cidade do Rio de Janeiro, a fim de possibilitar, juntamente com a 

revisão da literatura utilizada para sua construção, o desenvolvimento da pesquisa e a 

resposta aos objetivos do presente estudo. 

Na dimensão econômica, observou-se que os indivíduos que utilizam o 

compartilhamento estão mais motivados do ponto de vista econômico-financeiro do que 

os indivíduos que estão prestando os serviços de compartilhamento. Os resultados 

indicam ainda que as faixas etárias mais jovens, muito bem representada neste estudo, dá 

importância considerável ao fator econômico como motivador. De forma geral, os 

resultados da dimensão financeira indicam que os indivíduos que ainda não estão 

estabilizados financeiramente são mais influenciados financeiramente quando optam pelo 

compartilhamento. 

Na dimensão social, não se notou muita diferença entre as respostas dos diferentes 
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ramos e tipos de compartilhamento, e nem entre usuários e prestadores dos serviços de 

compartilhamento. Os resultados desta dimensão social indicaram que as mulheres são 

significativamente mais motivadas socialmente a compartilhar do que os homens. E na 

variável idade, o estudo indicou que os indivíduos mais novos também são considerável 

importância ao fator social como motivador para o compartilhamento, apesar de não com 

a mesma intensidade do fator econômico. Em relação ao grau de instrução, os resultados 

sinalizaram que, para a dimensão social, para níveis de instrução maiores, maior é 

também a influência da motivação social para compartilhar.  

Para a dimensão ambiental, a pesquisa indicou que as mulheres são mais 

motivadas ambientalmente que os homens, da mesma forma como ocorreu na dimensão 

social. Na variável idade, os resultados deram indícios de que indivíduos mais novos são 

mais influenciados por este fator ambiental. Com relação ao grau de instrução, os 

resultados fornecem evidências de que para os níveis de ensino superior (incompleto ou 

completo), foi grande a influência da motivação ambiental ao compartilhar.  

O estudo de Bocker e Meelen (2016) foi o principal utilizado para comparar os 

resultados obtidos na presente pesquisa, uma vez que é um dos poucos disponíveis na 

literatura com abordagem similar. Ou seja, com exceção deste estudo especificamente, 

não foram encontrados estudos nas bases de dados pesquisadas com enfoques 

semelhantes, de modo a possibilitar a realização de análises comparativas a respeito dos 

resultados encontrados no trabalho em questão. 

Apesar de estas diferenciações citadas anteriormente, conforme grupos 

sociodemográficos, entre usuários e prestadores, e entre os diferentes tipos de 

compartilhamento não serem surpreendentes, como destacado por Bocker e Meelen 

(2016), se faz vital olhar para a economia compartilhada com um prisma diferente do 

ponto de vista apenas de mercado, oferta e demanda, e sim enxergando suas diferenças e 

as interpretando da melhor forma. 

O trabalho conclui o objetivo inicial de compreender como esses aspectos 

motivadores levantados na literatura se manifestam empiricamente em uma amostra de 

usuários da economia compartilhada selecionada na cidade do Rio de Janeiro e identificar 

as características dos usuários da economia compartilhada na amostra selecionada. De 

forma resumida, para a amostra pesquisada neste estudo (pessoas jovens, com maior nível 

de instrução, moradia com os pais, etc.), a dimensão financeira é a que mais motiva o uso 
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do consumo compartilhado. Em seguida, a questão ambiental também se mostra 

importante, enquanto a dimensão social teve evidências menos significativas. Estes 

achados foram compatíveis com os de Bocker e Meelen (2016), em estudo com enfoque 

parecido, conforme citado anteriormente.  

Outro objetivo traçado, identificar os fatores que influenciam a satisfação e a 

intenção de utilizar novamente a economia compartilhada na amostra, também foi 

alcançado. Os resultados mostraram que o perfil mais jovem, da faixa de 15 a 24 anos, 

mostrou forte influência das dimensões econômicas e ambientais como os principais 

motivadores da utilização do consumo compartilhado. Para a segunda faixa etária 

analisada, de 25 a 34 anos, a pesquisa indicou que o impacto da dimensão econômica 

diminui levemente, e o impacto da dimensão ambiental diminui de forma um pouco mais 

significativa. 

Na mesma linha de raciocínio, os resultados indicaram que os homens são mais 

influenciados pelo impacto econômico, e pouquíssimo impactados pela dimensão social 

ao compartilhar. Já no caso das mulheres, o impacto econômico mostra evidências de que 

se dá de forma menos significativa do que o observado para as dimensões social e 

ambiental, que pareceram ter um impacto significativo e relevante. 

Como sugestão para trabalhos futuros recomenda-se: 

• Estudos mais amplos, inclusive com maior amostra e menos focado no público 

jovem, que possibilitem uma análise mais exploratória e mais representativa de um país 

com grandes diferenças culturais como o Brasil; 

• Estudos com maior profundidade, incluindo a inserção de novas variáveis e 

dimensões, proporcionando maior robustez à pesquisa e construtos mais sólidos; 

• Análise e construção de modelos quantitativamente robustos, de forma que seja 

possível e viável generalizar as conclusões da pesquisa, possibilitando uma maior 

compreensão da relação entre as dimensões e as características dos indivíduos; 
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS USUÁRIOS 

 

1) Você conhece e/ou já utilizou o consumo compartilhado? Exemplos: UberPool, 

AirBNB, BikeRio (bicicleta do Itaú), CouchSurfing, grupos de carona, etc. 

Não conheço. 

Conheço, mas optei por nunca utilizar. 

Conheço, nunca utilizei, mas pretendo vir a utilizar num futuro próximo. 

Conheço, já utilizei, mas não tive uma boa experiência. 

Conheço, já utilizei e pretendo continuar neste tipo de consumo conforme conveniência. 

 

Para as situações abaixo, leve em conta que as preocupações de segurança já estão 

resolvidas. Quão provável é que você utilize os serviços de compartilhamento em 

cada uma delas, numa escala de 1 a 5? 

 

2) Você precisa ir a um lugar e alguém que está indo a um destino próximo te 

oferece uma carona por um preço definido. 

 

3) Você está viajando e residentes locais oferecem suas casas mediante pagamento 

de aluguel. 

 

4) Você precisa de uma furadeira, ou alguma ferramenta similar, e é possível pegar 

uma emprestada na sua vizinhança por um preço mínimo. 

 

5) Alguém na sua vizinhança cozinhou uma refeição e você pode comprar uma 

porção. 

 

Agora imagine o oposto, que você pode compartilhar seus bens e/ou serviços com 

alguém no mesmo tipo de relação. Quão provável é que você compartilhe nas 

situações abaixo, numa escala de 1 a 5? 

6) Alguém na sua vizinhança precisa ir a um lugar próximo ao que você está indo, 

e você pode oferecer carona por um valor definido. 

 

7) Você está fora de casa e pode oferece-la a um turista mediante pagamento de 

aluguel. 
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8) Alguém na sua vizinhança precisa de uma furadeira, ou alguma ferramenta 

similar, e você pode emprestar a sua por um preço mínimo. 

 

9) Você cozinhou uma refeição e é possível vender uma porção para alguém na sua 

vizinhança. 

 

Analise as considerações abaixo quanto às suas motivações ao compartilhar bens e 

serviços, de Discordo Totalmente a Concordo Totalmente: 

10) Eu compartilho porque a compensação financeira é boa 

 

11) Compartilhar me ajuda a pagar as minhas contas 

 

12) Ganhar um dinheiro extra é um fator importante quando compartilho 

 

13) Compartilhar me ajuda a fazer dinheiro a partir de algo que eu possuo 

 

14) A dimensão financeira (benefícios econômicos) influencia na minha decisão de 

compartilhar 

 

15) Compartilho porque considero como um ato generoso a se fazer 

 

16) Compartilhar é uma boa forma de conhecer novas pessoas 

 

17) Compartilhar me faz sentir parte de uma comunidade 

 

18) Compartilhar é divertido 

 

19) A dimensão social (lidar com pessoas) influencia na minha decisão de 

compartilhar 

 

20) Compartilhar ajuda a preservar recursos naturais 

 

21) Compartilhamento para mim é um modo de consumo mais sustentável, 
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benéfico ao meio ambiente. 

 

22) Compartilhar ajuda a evitar os impactos da sociedade ao ecossistema. 

 

23) Compartilhar é um meio eficiente de utilizar os recursos já disponíveis 

 

24) A dimensão ambiental (promover sustentabilidade) influencia na minha 

decisão de compartilhar 

 

Perguntas finais simples para caracterizar a pesquisa: 

25) Idade 

15 a 24 anos 

25 a 34 anos 

35 a 44 anos 

45 a 54 anos 

55 a 64 anos 

65+ anos 

 

26) Gênero 

Feminino 

Masculino 

Outros 

 

27) Grau escolar 

Ensino médio incompleto 

Ensino médio completo 

Ensino superior incompleto 

Ensino superior completo 

Pós-graduação incompleta 

Pós-graduação completa 

 

28) Quem mora com você? 

Moro sozinho 

Mãe e/ou pai e/ou irmãos 
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Companheiro(a) 

Filhos 

Outros parentes, amigos ou colegas 

Outra situação 

 

29) Você trabalha, ou já trabalhou, ganhando algum salário ou rendimento? 

Trabalho, estou empregado com carteira de trabalho assinada. 

Trabalho, mas não tenho carteira de trabalho assinada. 

Trabalho por conta própria, não tenho carteira de trabalho assinada. 

Já trabalhei, mas não estou trabalhando 

Nunca trabalhei. 

Nunca trabalhei, mas estou procurando trabalho. 
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