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RESUMO  
 

O avanço tecnológico alinhado com a disseminação da comunicação proporcionou o surgi-

mento de novas maneiras de consumir, portanto novos modelos de negócios. Este consumo é 

motivado por diversos motivos, sejam eles financeiros, sociais ou por adoção de uma nova 

postura sustentável. Esta nova forma é atrelada a ambientes, chamados de plataformas, que 

facilitam a interação entre pessoas que já adotaram o padrão de consumo em suas rotinas. Por 

mais que essas práticas ainda sejam recentes no contexto brasileiro, uma das mais utilizadas 

mundialmente, como a UBER, já é encontrada em ampla utilização. Dada a importância e as-

censão do assunto nos dias de hoje, as produções diante do tema ainda se encontram escassas. 

Por meio do estudo bibliométrico, foi possível analisar quantitativamente a produção cientifica 

sobre a UBER, buscando identificar suas principais abordagens no Brasil. Por meio de uma 

análise utilizando o conceito de produtividade relativa foi possível entender diagnosticar a pro-

dução frente a diversas variáveis. Apesar da administração ter forte ligação com a temática, a 

área de conhecimento em maior quantidade em produções acadêmicas foi o Direito, devido às 

dificuldades encontradas na regulação para a manutenção da empresa. Os resultados sugerem 

que se trata uma tendência mundial capaz de alterar o consumo e o sistema de transporte indi-

vidual.  É de suma importância para diferentes áreas das ciências sociais, até as engenharias, 

compreender os atributos, motivações e características sobre o modelo de negócio, as alterações 

da dinâmica do mercado e as percepções frente ao novo comportamento do consumidor. 

 

Palavras chaves: UBER, CONSUMO COLABORATIVO, ECONOMIA COMPARTI-

LHADA, PESQUISA BIBLIOMÉTRICA.  
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ABSTRACT 
 

Technological advancements and the spread of communication have given rise to new ways of 

consuming and new business models. This consumption is motivated by several reasons, be 

they financial, social or even a new sustainable posture. This new form is connected to envi-

ronments, called platforms, that facilitate interaction between people who have already adopted 

the pattern of consumption in their routines. Although these practices are recent in the Brazilian 

context, one of the most used worldwide, such as UBER, is already widely used. Given the 

importance and rise of the subject nowadays, the productions about the theme are still scarce. 

Through the bibliometric study, it was possible to quantitatively analyze the scientific produc-

tion on the UBER, seeking to identify its main approaches in Brazil. Through an analysis using 

the concept of relative productivity, it was possible to understand the diagnosis of production 

in relation to several variables. Although the administration has a strong connection with the 

subject, the area of knowledge in greater quantity in academic productions was the Law, due to 

the difficulties found about regulation to keep the company maintenance. The results suggest 

that this is a worldwide trend capable of changing the consumption and the individual transport 

system. It is of the utmost importance for different areas of the social sciences, including engi-

neering, to understand attributes, motivations and characteristics about the business model, 

changes in market dynamics and perceptions of new consumer behavior. 

 

Key Words: UBER, COLLABORATIVE CONSUMPTION, SHARED ECONOMY, BIBLI-

OMETRIC RESEARCH. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Contexto 

 

Os níveis alcançados pela relação de consumo, de forma exagerada, atentaram a sociedade 

sobre os problemas de escassez de recursos primários, que seriam enfrentados em breve, se não 

houvesse uma diminuição do ritmo ou conscientização dos atos. O conceito de sustentabilidade 

que antes era vinculado somente ao meio ambiente, hoje é utilizado de maneira ampla, englo-

bando também conceitos sociais, como uma melhor distribuição de renda (DUBOIS; SCHOR; 

CARFAGNA, 2014). Ainda buscamos o desenvolvimento em um mercado que vive em cons-

tantes e significativas mudanças, porém a preocupação atual é o desenvolver-se com base em 

necessidades do presente, sem comprometer as próximas gerações e suas necessidades futuras. 

Grandes mudanças em uma sociedade, seja essas políticas, sociais ou econômicas influenciam 

novas formas de bens ou consumo (MAURER, 2015).  

Acredita-se que o movimento de hiperconsumo teve como resposta a economia com-

partilhada, por meio consumo colaborativo e assim a ascensão de empresas como a UBER. 

Diante da crise econômica e política recém enfrentada pelo País, o principal motivo que leva 

as pessoas a aderir ao modelo é poupar dinheiro (STATISTA, 2016). Ao contrário do que esta-

mos acostumados com o consumo tradicional, o consumo em uma economia compartilhada se 

baseia nas pessoas que trabalham nele de forma colaborativa, compartilhando ideias e práticas, 

gerando interações, promoções e vendas de produtos de maneira cooperativa (BOTSMAN e 

ROGERS,2011). A economia compartilhada tornou difícil a visualização, antes clara, que di-

vidia proprietário e usuário e produtos e consumidor (ROSA,2017). 

 De acordo com a pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) (CNDL, 2017) 79% dos entrevistados acreditam que o compartilhamento de bens torna 

a vida mais fácil e funcional, e 68% já conseguem se imaginar consumindo colaborativamente 

nos próximos 2 anos. A tendência da utilização desse estilo de serviço ou produto, ou até ao 

novo estilo de vida adotado, pode se observar que nas soluções baseadas no conceito de econo-

mia compartilhada, onde é mais importante o acesso a bens do que possuir bens. Este consumo 

é considerado como alternativa de redução de gastos e aumento da renda para os brasileiros 

neste momento de crise, onde a expansão de modelos de negócio baseados no compartilha-

mento, que viabilizam o acesso a bens e serviços, sem que haja a necessidade da aquisição 

(BOTSMAN E ROGERS, 2011).  



17 

 

 

De acordo com Sousa (2016) existe uma nova maneira de consumir, ou melhor compar-

tilhar. E essa maneira é resultado de um avanço tecnológico que permitiu e sustentou as relações 

das quais desenvolveram o consumo colaborativo, para que ele seja encontrado na forma atual. 

Classificado dentro do sistema de serviços e produtos dentro das categorias de consumo cola-

borativo, a empresa UBER foi criada em 2009 nos EUA com início no mercado brasileiro em 

2014. A empresa multinacional estadunidense UBER, presta serviço eletrônico de transporte 

privativo por meio uma plataforma tecnológica onde o usuário pode solicitar em seu próprio 

smartphone. Hoje a empresa já opera em mais de 100 cidades no Brasil, comemorou em feve-

reiro de 2018, mais de 1 bilhão de viagens em território nacional (COSTA, 2018). 

A produção nacional sobre o tema ainda é escassa, possuindo poucos autores que já 

estudaram sobre o tema. Uma quantidade abrangente de estudos estrangeiros que já encaram a 

tendência como futuro novo modelo de negócio até para as empresas de modelo mais tradicio-

nais (VILLANOVA, 2015). A importância de estudar esse tema baseia -se no novo desafio das 

instituições, de não somente produzir bens de consumo ou serviços, empregar ou movimentar 

a economia, e sim acompanhar o novo racional sustentável da sociedade (DANTAS,2016). A 

fim de entender quais são as formas de abordagem que predominam na área de administração 

sobre o consumo colaborativo, usando o caso UBER no Brasil, foi utilizado como metodologia 

o estudo bibliométrico. 

A pesquisa por meio do estudo bibliométrico utiliza-se de técnicas estatísticas para ana-

lisar quantitativamente as informações, buscando entender como está o desenvolvimento cien-

tífico de determinado tema ou área (ARAÚJO,2006). Dentre as três leis clássicas da bibliome-

tria, a lei de Bradford (1934), reformulada por Pinheiro (1982), foi a que mais se enquadrou no 

objetivo desse estudo, com o objetivo de calcular a produtividade relativa diante do objeto de 

estudo. Para calcular a relatividade da produção foram utilizados indicadores como parâmetros 

comparativos: ano, estado, nível de formação, áreas de estudos e assuntos, limitado aos últimos 

quatro anos. Para atingir esse resultado foi utilizado a abordagem da webometria, ou seja, a 

utilização de espaços virtuais como ferramenta de busca, que nesse caso se trata da seleção de 

algumas importantes plataformas e repositórios institucionais utilizados pela academia.  

Para calcular a produtividade os resultados encontrados foram tabelados por meio do 

programa Excel, quantificando as informações encontradas nessas plataformas. Por meio da 

elaboração de tabelas dinâmicas e gráficos foi possível ter uma melhor visualização do pano-

rama frente ao tema. O presente trabalho foi organizado da seguinte forma: os primeiros capí-

tulos contam uma explanação teórica em torno dos conceitos que rodeiam o objeto de estudo. 

Na primeira parte será conceituado: 
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1. Economia compartilhada 

2. Consumo colaborativo 

3. O aplicativo UBER.  

Em seguida por meio da definição da bibliometria como metodologia, será analisado a 

produção a nível nacional, no período demarcado de 2014 a 2018, de acordo com o funciona-

mento da empresa na economia brasileira. As análises aconteceram nas principais plataformas 

como: Capes, Google acadêmico e Scielo. E nos repositórios das principais universidades do 

Rio de Janeiro como: Pantheon – UFRJ, Biblioteca digital da FGV, RiUFF – Repositório da 

UFF e também a paulista USP com a: biblioteca de teses e dissertações e o sistema integrado 

de bibliotecas (SIBI USP).  

 

1.2. Tema e objeto de estudo 

 

O tema dessa monografia são as produções acadêmicas das Ciências Sociais Aplicadas e 

Engenharias sobre o aplicativo de transporte privado UBER, no período de 2014 a 2018, tendo 

por objeto de pesquisa as plataformas Google Acadêmico, Capes, Scielo, Pantheon (UFRJ), 

SIBI (USP), Repositório-FGV e RI-UFF.  

 

1.3. Problema de pesquisa 

 

Quais são as formas de abordagem que predominam na área de Administração sobre o con-

sumo colaborativo, usando o caso UBER no Brasil? 

 

1.4. Suposição inicial de pesquisa 

 

A recente presença da UBER no Brasil sugere que ainda tenhamos poucos estudos sobre os 

negócios da empresa, devido até mesmo os prazos para conclusão de mestrado (2 anos) e dou-

torado (4 anos). Restam assim os artigos de pesquisas em curso, representativas do interesse 

sobre o fenômeno do consumo colaborativo, no qual se pode incluir o objeto dessa monografia. 
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1.5. Objetivos  

 

1.5.1. Objetivo geral 

 

Analisar quantitativamente a produção cientifica sobre a UBER, buscando identificar as 

suas principais abordagens no Brasil. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

a) Conceituar a economia compartilhada, consumo colaborativo e UBER 

b) Entender quais são as principais áreas e fonte que trataram a UBER no Brasil 

c) Entender quais são as principais abordagens perante ao objetivo 

d) Diagnosticar a abordagem na área da administração  

   

1.6. Justificativas 

 

1.6.1. Relevância acadêmica 

 

Tendo em vista que a maior parte dos estudos em relação ao novo fenômeno se concentra 

nos Estados Unidos, a produção nacional ainda é muito baixa sobre o tema, sustentado pelo 

pouco tempo de existência no país. A contribuição acadêmica do estudo proposto está na abor-

dagem regional, focada no Brasil, oferecendo um panorama de como a área de administração 

abordou o tema, nos últimos 4 anos, dentro das principais plataformas e repositórios acadêmi-

cos. Busca oferecer para organizações privadas, acadêmicas e governamentais indicadores de 

uma tendência econômica 

  

1.6.2. Relevância social 

 

As particularidades dos aspectos sociais brasileiros fazem com que, para esses sistemas 

econômicos sejam integrados em nossa cultura, uma serie de estudiosos e cientistas se debru-

cem sobre o tema.  Uma mudança no modelo de negócios e na forma de consumir traz impactos 

para os brasileiros, que podem aderir essas práticas por diversas motivações e, entende-las é 

entender como o futuro responderá diante dessas mudanças. Utilizou-se do estudo bibliométrico 

para analisar as preocupações diante do tema.  
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1.6.3. Relevância pessoal 

  

Nos últimos anos me tornei usuária assídua dos serviços baseados na economia com-

partilhada que foram lançados no Brasil, como os serviços de motoristas particular, a UBER, o 

serviço de hospedagem, Airbnb e serviço compartilhamento de bicicletas. Após uma breve aná-

lise do impacto positivo de tais serviços desenvolvi um interesse maior por tal tema. Espero 

conquistar com este estudo o aprofundamento dos conceitos chaves do tema e dos conhecimen-

tos aplicados da bibliometria no objeto de estudo UBER com intuito de agregar este conheci-

mento em prol da discussão de tais importâncias dentro da sociedade, organizações privadas e 

públicas.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Economia compartilhada 

 

A necessidade econômica de consumir perante as dificuldades pós crise de 2008, fez com 

que as pessoas se tornassem mais abertas às novas formas de ter acesso e consumir o que elas 

precisam (BOTSMAN E ROGERS, 2011). Sustentado pelo novo pensamento da sociedade em 

relação a responsabilidade socioambiental, consumir não é visto mais como algo necessário 

para propriedade, e sim, para benefício próprio ou coletivo no seu uso. A mudança desse com-

portamento não ocorreu de forma voluntária, as crises econômicas são importantes fatores para 

essa transformação (DA SILVEIRA, 2016). De acordo com Cohen e Kietzmann (2014), a eco-

nomia compartilhada pode ser considerada o “próximo estágio para reestruturar como a econo-

mia opera”.  

Existem aspectos do comportamento humano que levam a uma maior disseminação da 

economia compartilhada, como a necessidade de atividades coletivas, junto com a mudança do 

pensamento em relação ao pertencimento (BELK, 2007). A redução do consumo de objetos 

novos se tornou algo bem visto, a partir do modo de consumo em que você pode comprar algo 

usado, por um preço menor, e ainda contribuir para a consciência ambiental, evitando o descarte 

desnecessário de itens que ainda podem se manter em utilização (BOTSMAN E ROGERS, 

2011).  

A economia compartilhada ganha espaço nos mais diversificados setores da economia se-

gundo Costa (2014). Esse efeito não se justifica somente pelos baixos preços que esse estilo de 

consumo proporciona, mas também por oferecer serviços cômodos e práticos. Trabalha de 

forma redistributiva, realocando bens em desuso com a intenção de recuperar a sua utilidade 

(MENDES E CEROY, 2015). De acordo com Mont (2004), mesmo que no consumo materia-

lista exista a tendência de individualização dos seres humanos, ainda permanece a necessidade 

de pertencer a grupos sociais, que hoje estão cada vez mais centrados em plataformas digitais 

que facilitam sua interação. Dentro da economia compartilhada você pode utilizar itens com-

partilhados sem precisar adquiri-los, e, ainda, dar uma nova função (reutilização) ao que já não 

estava sendo visto com útil.  

O termo “economia compartilhada” foi descrito por diversos autores, porém utilizamos dos 

três mais citados nas produções acadêmicas.  Estes principais autores a definiram de maneiras 

diferentes como: economia Mesh (GANSKY, 2010), consumo colaborativo (BOTSMAN & 

ROGERS, 2011) ou consumo conectado (DUBOIS, SCHOR E CARFAGNA, 2014).  
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De acordo com Gansky (2010), a economia mesh pode ser considerada um sistema econô-

mico nascido do ato de compartilhar recursos humanos e físicos, e pode incluir a criação, pro-

dução, distribuição, o comércio e consumo compartilhado de bens e serviços por pessoas e 

organizações. O significado da palavra Mesh é malha/rede, que de acordo com o autor, os ne-

gócios Mesh estão amarrados uns aos outros como uma rede, e espalhados pelo mundo em 

milhares de formas.  

Para Botsman e Rogers (2011), são práticas comerciais que possibilitam o acesso a bens e 

serviços, sem a necessidade a aquisição de um produto ou troca monetária. Essas práticas são 

uma forma de acomodar necessidades e desejos de uma forma com menos obrigações, assim 

mais atraente, e de maneira mais sustentável.  Para os mesmos autores, a internet permite que 

esse fenômeno acontece em uma escala que não seria possível em um cenário antigo.  

O Consumo conectado por Dubois, Schor e Carfagna (2014) enfatiza o papel da tecnologia 

na nova forma de consumir, pelas conexões peer to peer, local onde os intermediários são eli-

minados e o desenho de uma economia tradicional é remodelado. Os autores concordam que o 

principal percurso desse novo modelo econômico é a internet. Comparando o consumo em uma 

economia tradicional que estávamos acostumados, na economia compartilhada é baseada no 

trabalho das pessoas que compartilham ideais e práticas, geram interações, promoções e vendas 

de produtos de forma cooperativa (BOTSMAN E ROGERS,2011).  

Conforme sustentado por outros autores anteriormente, suas atividades de consumo fazem 

categorizadas em 4 amplos tópicos pela empresa de consultoria inglesa Ernest & Young (EY) 

(2015): 

1. Recirculação de bens;  

2. Aumento da utilização de ativos duráveis;  

3. Troca de serviços; 

4. Compartilhamento de ativos de produção 

A recirculação de bens, conforme destacado por Botsman e Rogers (2011), vem da reutili-

zação de bens que seriam descartados, motivados pela responsabilidade ambiental, que aumenta 

o ciclo de utilização de um produto. Reutilizar é também promover troca de bens, ou de pres-

tação de serviços equivalentemente. E por promover facilidades das relações diante do consumo 

conectado é impulsionado tanto o compartilhamento dos bens em desuso (DUBOIS, SCHOR 

E CARFAGNA, 2014, quanto os meios de produzir, com a intenção de otimizar recursos, rea-

lizar mais, com menos custos (EY,2015).   
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De acordo com Shirky (2012), a origem da economia compartilhada é na década de 90, nos 

Estados Unidos, onde com os avanços tecnológicos da época, houve uma redução dos custos 

que envolviam as transações online peer to peer. Dessa forma, permitiu a abertura para que 

novos modelos econômicos fossem criados. As práticas de compartilhamento já existiam ante-

riormente, de acordo como autor, a inovação foi a facilidade que permitiu o avanço tecnológico, 

para que este modelo criasse um mercado de trocas de bens ou serviços entre pessoas desco-

nhecidas.  

As abordagens de Shirky (2012) e Botsman e Rogers (2011) concordam que a redução dos 

custos transacionais como o fator propulsor da economia compartilhada. A expansão das tran-

sações on-line peer to peer teve como principal impulsionador a redução dos custos transacio-

nais (SHIRKY, 2012). A disseminação das redes sociais conectou consumidores a produtores, 

com o auxílio da redução dos custos de intermediação (BOTSMAN E ROGERS, 2011). O 

acesso é facilitado. O desenvolvimento e inovação de novas plataformas estão relacionados 

com baixas barreiras de entrada, além de ser relativamente barato, o que as tornam atraentes 

(ROSA,2017). 

Gansky (2011) informa que a economia compartilhada se expande por meio do desen-

volvimento das mídias sociais, internet, redes sem fios e telefones celulares. O ato de compar-

tilhar bens e serviços já fazem parte da natureza humana. Porém, até o início da última década 

não havia pretensão de alterar esse comportamento já que as interações e transações aconteciam 

fisicamente (MENDES E CEROY,2015). 

O desenvolvimento tecnológico proporcionou a desmaterialização dos produtos. O re-

lacionamento de propriedade não é algo de primeiro plano (BOTSMAN E ROGERS, 2011). A 

economia compartilhada tem sido o fator de mudança entre o equilíbrio de oferta e demanda, e 

torna cada vez mais difícil a divisão entre proprietário e usuário, produtos e consumidor, etc. 

Para Gansky (2010), com os produtos se tornando cada vez mais obsoletos, a ideia de possuir 

algo não é mais tão vantajosa quanto antigamente. A experiência de propriedade foi substituída 

pela experiência de uso.  
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Os segmentos da economia compartilhada segundo a EY (2015) podem ser divididos 

como o diagrama a seguir: 

 Figura 01 – Categorias da economia compartilhada 

 

Belk (2007) destaca que o principal fator econômico que beneficiou o crescimento das 

empresas que partilham desse modelo econômico, foi colapso da economia que ocorreu em 

2008, conhecida como “A crise financeira do capitalismo”. Diante da bolha imobiliária ameri-

cana algumas instituições financeiras foram a falência, o que levou a uma crise na bolsa de 

valores, atingindo os mercados mundialmente. Algumas pessoas perderam suas casas, carros e 

investimentos, tal fato tornou eles mais sensíveis ao preço dos objetos que iriam consumir. 

Após a crise, a economia se encontrava em um momento desfavorável, gerando insatisfação e 

incerteza por parte da sociedade (ROSA, 2017). 

As taxas de desemprego fizeram com que as pessoas já inseguras ficassem mais insatis-

feitas com a situação econômica. Com a crise no mercado de trabalho, a geração pós crise foi 

impulsionada a procurar alternativas para vencer o desafio em questão (SCHOR; FITZMAU-

RICE, 2015). A economia compartilhada permite que as pessoas fiquem menos dependentes de 

empregadores e mais capazes de diversificar as suas fontes de renda (DUBOIS, SCHOR e 

CARFAGNA, 2014).  

Gansky (2011) cita 5 condutores que viabilizaram a economia compartilhada no cenário 

econômico e cultural atual. O primeiro é a sensação de desconfiança nas marcas e modelos 

tradicionais diante das crises econômicas. O segundo é a tendência de reavaliação por parte dos 

consumidores, do que é considerado importante, abrindo oportunidades para novos modelos de 

negócios. A terceira é a consciência sustentável perante aos desiquilíbrios do consumo e escas-

sez de recursos, que pode ser alcançado por meio do compartilhamento, com o intuito de eco-

nomizar. Outro vetor importante é a densidade urbana, responsável por possibilitar uma maior 

 Figura 1: Categorias em que existem serviços e bens da economia compartilhada 

                                                                                                                                                                                      Fonte: EY (2015) 
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variedade de bens e serviços oferecidos. Por último, as redes de informação, evoluídas ao ponto 

de prestar serviços personalizados. 

Hoje existe uma grande preocupação com questões relacionadas à sustentabilidade e 

meio ambiente (DUBOIS; SCHOR; CARFAGNA,2014). Aliado aos desejos do ser humano de 

realizar interligações sociais, por meio da economia compartilhada, tem- se acesso a mais pro-

dutos sem que haja necessidade de aumentar a produção dos mesmos, reduzindo-se, assim, o 

impacto ambiental (BOTSMAN E ROGERS, 2011). Surgiu como forma de responder a essa 

demanda socioambiental por meio de um novo modelo de negócio, que alinha o crescimento 

econômico, mantendo a dinâmica capitalista, sem que se perca de foco a sustentabilidade. Esse 

novo modelo, ou também podendo ser considerado um padrão de consumo, é baseado na cola-

boração da massa, valorização da sustentabilidade, redução do hiperconsumo, do desperdício e 

da reutilização de recursos (BOTSMAN E ROGERS, 2011).  

Existe um benefício para todo o ecossistema e seus stakeholders1, incluindo o consumi-

dor, vendedor e a plataforma. A economia compartilhada impulsiona o espirito empreendedor 

e as plataformas que utilizaram de inovações disruptivas para construir o seu negócio. Melhora 

no uso de recursos, mobilidade social a partir de novos empregos, flexibilidade na operação e 

desenvolvimento de novas habilidades, que se tornam benefícios nessa modalidade econômica 

(EY, 2015). 

Villanova (2015) acredita que a economia compartilhada apresente potencial de desen-

volvimento no Brasil, especialmente quando em sinergia com a economia tradicional, mesmo 

que ainda seja pouco conhecida. Contudo, elas possuem propostas distintas, já que, enquanto 

na economia tradicional a intenção é de descarte e a compra de bens novos com regularidade, 

a economia compartilhada tem como objetivo a promoção do compartilhamento e a reutilização 

(BOTSMAN e ROGERS, 2011). 

A economia compartilhada pode ser a responsável pelas mudanças no setor de trans-

porte, como a utilização de serviços como o UBER (EY, 2015). A empresa de consultoria (EY) 

em sua pesquisa “The rise of the sharing economy” defende que essa plataforma oferece con-

veniência e flexibilidade para seus usuários dessa forma estabelecendo uma relação com o novo 

padrão de consumo é o consumo colaborativo, que definiremos no próximo capítulo (EY, 

2015). 

 

                                                

 
1 Stakeholder: Partes interessadas (HOURMEAUX, 2010) 
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2.2. Consumo colaborativo 

 

Consumir sempre foi um hábito do ser humano. O ato de consumir, antes, era ligado à 

sobrevivência, seja ela alimentar, de moradia ou de proteção, e assim se sustentavam nas pri-

meiras civilizações (JORGE, BRASIL E FERREIRA, 2013). De acordo com Botsman & Ro-

gers (2011), junto com o aumento do consumo, que se desenvolveu na sociedade moderna, onde 

esses indivíduos consumiam insaciavelmente, na cultura de bens descartáveis, quando começou 

a ser visto como conveniência. A redução do consumo pode ser aprimorada se ligada a novas 

formas comerciais do uso de posse, com novas intenções em reutilização, compartilhamento e 

assim a utilização de bens de consumo de uma forma inteligente.  

O sucesso dos bens comuns se torna mais impressionante conforme entendemos o seu 

surgimento (RIFKIN, 2016). Por meio de uma circunstância política do modelo de administra-

ção de bens de consumo, na sociedade feudal, é possível entender suas raízes. De acordo com 

o autor, na administração dos sistemas feudais os servos eram forçados a trabalhar na proprie-

dade dos senhorios como forma de retribuição, ou para o pagamento de impostos, e doavam 

parte de sua colheita. Na idade da Pedra, nossos ancestrais, agrupados em tribos, saiam para 

caçar e colher plantas em grupos de 25 a 100 pessoas, e assim garantiam a sobrevivência do 

grupo compartilhando o alimento (BOTSMAN E ROGERS, 2011). Essa maneira de consumir 

é uma reinvenção dos comportamentos mercantilistas, também, baseados em trocas, comércio 

e aluguel, porém hoje com as novas tecnologias alcançou formas que antes não era possível.  

Botsman e Rogers (2011) acreditam que no futuro os usuários se darão conta de que o 

consumo colaborativo teve o seu início no ambiente online, nos atos de compartilhar e comentar 

fotos. O consumo colaborativo tem uma forte relação com as tecnologias digitais, pois se trata 

do meio principal em que essas práticas acontecem. Para Shirky (2012) o modelo se aflorou 

facilmente devido ao desenvolvimento da rede, que proporcionou a facilidade para a interação 

entre pessoas e empresas acontecesse. Gansky (2011) defende que essa é a primeira vez que 

existe uma conectividade permanente, de longa distância e baixo custo. 

Algar (2007) afirma que o comportamento colaborativo é visto desde as primeiras for-

mas comerciais, que hoje é tratada como algo inovador. Belk (2014) concorda com Algar, 

quando afirma que o compartilhamento é tão antigo quando a própria humanidade, o novo é o 

consumo colaborativo proveniente da Internet. Definindo consumo colaborativo como: prática 

de partilha, empréstimos comerciais, aluguel e trocas, transportado para a realidade do século 

XXI. Belk (2014) propõe que por meio de uma taxa ou compensação, o consumo colaborativo 

coordena a aquisição ou distribuição de um recurso. Essa forma de consumir pode ser entendida 
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também como práticas de trocas e doações, que ocorrem especialmente por meio de redes de 

computador (BOSTMAN E ROGERS,2011). 

Belk (2007), também, considera os ativos intangíveis como: o compartilhamento de 

ideias, valores e tempo, e se houver uma mercantilização desses itens, no caso de pagamento 

para se obter algum desses itens, essas motivações acabem.  

O consumo colaborativo pode ser considerado uma união de fatores econômicos, sociais 

e tecnológicos (BOTSMAN E ROGERS, 2011). Permite que as pessoas além de se beneficia-

rem com o acesso a produtos e serviços, em detrimento da propriedade, realizem interações 

sociais e economizem dinheiro e tempo. Compartilhar demonstra alguns fatores como benefí-

cios: aumento da eficiência, redução do desperdício, incentivo a criação de produtos melhores 

e absorção do excedente, já em relação aos tecnológicos, houve uma disseminação das redes 

sociais e redução dos custos das transições P2P. Os fatores sociais são representados pela cres-

cente preocupação com questões socioambientais (BOTSMAN E ROGERS, 2011). 

O conceito foi dividido, pelos principais autores do assunto, Botsman e Rogers (2011), 

em três sistemas de consumo encontrados: a) Sistema de serviços de produtos (SSP) b) Merca-

dos de redistribuição c) Estilos de vida colaborativo. O sistema de consumo colaborativo como 

um todo tem exemplos como: banco de horas, trocas, empréstimos, espaço de trabalho compar-

tilhado (CoWorking 2), compartilhamento de carros e bicicletas e etc. Apesar de pertencer a um 

consumo colaborativo, suas características e motivadores são diferentes, portanto, são agrupa-

dos de maneira diferente dentro dos sistemas.  

O primeiro sistema engloba os sistemas de serviços ou produtos onde o modelo é base-

ado no pagamento pela utilização, sem a necessidade de adquirir. Esse modelo é sustentado por 

uma “mentalidade de uso”, racionalizado por uma grande quantidade de pessoas, de diversas 

faixas etárias e origens, que já afeta os modelos tradicionais econômicos. O sistema oferece um 

benefício ambiental para seus consumidores, diferente da propriedade privada. Sua utilização é 

maximizada, removendo encargos com manutenção e seguro por exemplo, como nos serviços 

de compartilhamento de carros.  

Já o segundo sistema refere-se a uma transferência de propriedade, onde entram as tro-

cas e doações, ou seja, um mercado de redistribuição. Por meio das redes sociais as interações 

sociais fazem com que as mercadorias usadas encontrem um novo destino em troca de dinheiro, 

                                                

 
2 CoWorking: espaços físicos que reúnem profissionais que trabalham fora do escritório convencional, que geral-

mente são empresários independentes, freelancers, empreendedores e profissionais autônomos que buscam al-

gum tipo de interação humana (CAMPOS, 2015).  
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outra mercadoria ou pontos.  Esse sistema desestimula o descarte, incentivando a reutilização 

de itens antigos que de uma forma sustentável são reutilizados.  

O terceiro e último sistema constiti-se em não apenas bens tangíveis como carros, bici-

cletas e mercadorias que não estão sendo mais utilizadas, mas trata-se de um estilo de vida, o 

colaborativo, modelo associado à troca e à divisão de ativos intangíveis como tempo, habilida-

des ou dinheiro. As motivações desses sistemas são diversas, pelo simples ato de economi-

zar/ganhar dinheiro, ou pela mentalidade de “fazer a coisa certa” no sentido ambiental, ou até 

por conhecer novas pessoas nas interações.  

A geração jovem brasileira, até os 24 anos, é a primeira que já nasce conectada a partir 

do alto contato desde dos primeiros meses de vida com aparelho digitais e redes sociais. Uma 

pesquisa feita pela empresa inglesa de pesquisa e tecnologia, GlobalWebIndex, os usuários de 

países emergentes passam mais tempo online do que os países desenvolvidos. Os estudos rea-

lizados pela BOX1824, uma empresa brasileira de pesquisa especializada em tendências de 

comportamento e consumo, mostra que essa geração tem os discursos mais conscientes e res-

ponsáveis, em que 77% dos entrevistados apontaram o seu bem-estar depende do bem estar da 

sociedade onde vivem, e outros 74% se sentem na obrigação de fazer algo pelo coletivo no seu 

dia a dia (BOX 1824, 2011). Ideia é alimentada pelo estudo seguinte da mesma agência, cha-

mado "The Rise of Lowsumism", no qual toda a trajetória capitalista é documentada, a economia 

compartilhada não é mostrada como uma simples resposta a consciência ambiental, mas a não 

necessidade de possuir algo para pode usufruir disso (BOX 1824, 2015). 

De acordo com a Revista Time, em 2011, o consumo colaborativo está entre as 10 ideias 

que vão mudar o mundo (WALSH, 2011). É uma forma de acomodar necessidades e desejos 

de forma mais sustentável. Seja alugando, emprestando ou vendendo algo usado, hoje nos ve-

mos muito mais um a nosso dia a dia (BOTSMAN E ROGERS, 2011). As práticas que entram 

nesse modo de consumo têm sido vistas como tendências para os próximos anos. Apesar de já 

existir alguns estudos que tratam sobre a tendência do consumo colaborativo, o tema ainda se 

encontra na forma embrionária, não foi devidamente explorado pela academia (OZANNE e 

BALLANTINE, 2010). 

Toda essa contextualização nos faz acreditar no crescimento da colaboração na socie-

dade. Já definido como fenômeno contemporâneo, o objeto desse estudo, já é considerado o 

serviço de consumo colaborativo de maior sucesso em território brasileiro, o aplicativo de ser-

viço de viagens particulares UBER (DE BARROS, 2015). A empresa já está presente em mais 

de 600 cidades pelo mundo, mais de 18 mil funcionários, contando com mais de 3 milhões de 

motoristas parceiros no mundo (PROCHNO,2018).  
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É classificado dentro do sistema SSP, sistemas de serviços de produtos (BOTSMAN E 

ROGERS, 2011), de acordo ao estilo de prestação de serviço do aplicativo, no qual é possível 

utilizar de um carro e um motorista, dividindo ou não sua corrida, sem precisar arcar com as 

despesas de propriedade do automóvel. Assim, oprincipal objetivo do próximo capítulo é en-

tender conceitos e analisar os aspectos do objeto de estudo. A partir das contextualizações das 

definições propostas, como economia compartilhada e consumo colaborativo, foi definido o 

objeto desse estudo bibliométrico, o aplicativo UBER.  
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2.3. O aplicativo UBER   

 

Um fator observado em toda história empreendedora, é que o seu surgimento é acom-

panhado para solucionar algo que não estava bom ou que possa melhorar, de maneira inovadora, 

o que já existe (MELO, 2015). O objetivo desse capítulo é descrever do que se trata nosso 

objeto de estudo, a empresa UBER. Reconhecido como o maior representante dos aplicativos 

de compartilhamento, o UBER permite que motoristas independentes ofereçam serviços de 

transporte a usuários comuns (GLOBO, 2014). A UBER já está presente em mais de 600 cida-

des pelo mundo, mais de 18 mil funcionários, contando com mais de 3 milhões de motoristas 

parceiros no mundo. Em média a empresa faz 15 milhões de viagens por dia (PROCHNO, 

2018). 

A UBER se auto define como uma plataforma tecnológica que por meio de um aplica-

tivo promove o encontro entre motoristas e passageiros interessados em compartilhar uma via-

gem (PROCHNO, 2018). Ou seja, não se define como uma empresa de tecnológica, não de 

transporte (SOUSA, 2016). É destacado em seu próprio website que não se trata de um aplica-

tivo de táxi, a partir do ponto de vista de que presta um serviço de transporte individual privado 

(PROCHNO, 2018). A empresa não é dona de nenhum dos carros que opera, e nem contém 

qualquer vínculo empregatício com os motoristas chamados de parceiros (MELO, 2015). 

A ideia surgiu em 2009, quando seus criadores, que participavam de uma conferência 

na França, encontraram dificuldades para retornar ao hotel. Nesse cenário nasceu a ideia de 

criar um serviço, que fosse possível contratar um motorista por um simples toque de celular. 

Os serviços começaram inicialmente em São Francisco, somente com o serviço UBER Black, 

o primeiro da empresa, e hoje já expandiu com um maior portfólio de serviços, em 65 países, 

com apenas 8 anos de existência (PROCHNO, 2018). 

O lucro da empresa se baseia em sua “taxa de serviço”, que por mais que a sua utilização 

seja considerada como uma economia compartilhada, ainda partilha do tradicional conceito ca-

pitalista (TEODORO, DA SILVA e ANTONIETA, 2017). Essa taxa é formada por um valor 

base, que é somado pela distância percorrida e o tempo gasto. O aplicativo utiliza-se de um 

preço dinâmico, quando quanto maior for a demanda pelos usuários, maior é o “multiplicador” 

desse preço base (PROCHNO, 2018). O preço dinâmico utiliza os princípios da famosa lei de 

oferta e demanda, ou seja, se muitas pessoas estiverem solicitando o serviço, o valor base é 

multiplicado por um valor que seja proporcional a esta demanda, assim com o aumento do seu 

preço e escolhendo de maneira lucrativa quem vai solicitar o serviço (ROSA, 2017). De acordo 

com Teodoro, Da Silva e Antonieta (2017) o preço dinâmico é uma ferramenta para controlar 
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a demanda, ou seja, a empresa UBER consegue controlar, sem nenhuma interferência do mo-

torista ou estatal, a lei de oferta e procura. 

Para utilizar o serviço o usuário precisa ter mais de 18 anos de idade, ter um celular com 

o app UBER instalado e um cartão de crédito cadastrado como forma de pagamento (PRO-

CHNO, 2018). No início, a empresa somente aceitava cartões de crédito, a fim de aumentar a 

competitividade, passou a aceitar dinheiro, e por último, nos dias de hoje também aceita cartão 

de débito (FERREIRA, FREIRE E PAVEI, 2017). Quando é aberto o aplicativo, um mapa é 

mostrado junto com os estilos de serviços ofertados naquela região. Feita a escolha do serviço, 

o usuário define o destino, assim o preço é estimado de acordo com o valor base e suas variáveis 

(tempo e distância), e se aplicado nesse caso, o valor multiplicador (PROCHNO, 2018). 

A partir do momento que um motorista aceita a carona, aparece uma foto, nota e esta-

tísticas que relatam a experiência que esse motorista tem dentro da UBER como: número de 

viagens, tempo como motorista, críticas de outros usuários e etc (FERREIRA, FREIRE E PA-

VEI, 2017). Com o auxílio do sistema GPS, o motorista pode escolher um aplicativo de sua 

escolha para otimizar o tempo, com o objetivo de chegar o mais rápido possível em seu destino.  

Para os motoristas, também existem exigências. De acordo com o site da empresa, para 

ser motorista parceiro UBER é necessário ter carteira de motorista com autorização para exercer 

atividade remunerada, conhecida como EAR, emitida pelo Departamento de Trânsito regula-

mentado por cada Estado, o Detran (PROCHNO, 2018). Além disso é feito uma checagem de 

segurança quando um motorista realiza o cadastro no aplicativo, como atestado de antecedentes 

criminais e a obtenção do seguro para uso comercial do carro (MELO, 2015). 

A fim de controlar a qualidade do serviço, os motoristas são ensinados sobre práticas de 

direção segura e boas maneiras, é necessário obter uma nota mínima de aprovação de 4,6, se 

não, são desconectados da plataforma (PROCHNO, 2016). Um feedback é enviado após a fi-

nalização da corrida, essa avaliação é feita tanto pelo usuário quanto pelo motorista, as notas 

podem ser de 0 a 5 estrelas, e por esse mecanismo que a UBER faz a manutenção do padrão de 

qualidade do serviço oferecido (ROSA, 2017). 

De acordo com Ferreira, Freire e Pavei (2017) as principais vantagens da utilização dos 

serviços da UBER pelos usuários são:  
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• Segurança: histórico e avaliação de motorista, acompanhamento da viagem por 

GPS (é possível compartilhar trajeto até com aqueles que não estão utilizando o 

serviço e estimativa de preço antes de aceitar a corrida); 

• Rapidez: É solicitado o motorista que se encontra mais próximo do ponto de 

partida, estimando também o tempo de sua chegada; 

• Compartilhamento da corrida: Compartilhamento do valor da viagem com pes-

soais que vão para o mesmo destino, ou utilização do UBER Pool, que definire-

mos mais à frente.  

Os serviços começaram a ser utilizados pelos brasileiros no período da Copa do Mundo 

de 2014, no Rio de Janeiro, e posteriormente São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Hoje a 

plataforma já opera com mais de 500 mil motoristas em mais de 100 cidades no Brasil (Pesquisa 

feita em janeiro de 2018- PROCHNO, 2018). 

 

Quadro 01 – Serviços oferecidos pela empresa UBER no Brasil 

Serviços Definição 

UBER X Seleção de carros compactos, ar condicionado e 4 portas. É o mais barato dos serviços 

prestados com o objetivo de competitividade e transporte no dia a dia. 

UBER POOL Serviço que permite que o usuário divida a sua corrida com outros usuários que procuram 

um itinerário semelhante ao seu. Disponível somente em São Paulo e Rio de Janeiro.  

UBER SELECT Seleção de carros mais confortáveis e espaçosos por um preço um pouco mais alto (em 

média 20% maior do que o serviço UBERX) 

UBER BLACK Seleção de carros do tipo Sedan, bancos de couro e ar condicionado. 

UBER EATS Serviço em fase inicial de transporte de refeições, disponível somente em São Paulo. 

Quadro 1: Serviços da UBER disponíveis no Brasil 

                                                                                                                       

 Por meio do desenvolvimento não só do estilo de serviços ofertados, mas também das 

plataformas de compartilhamento, o aplicativo UBER é classificado como uma disrupção eco-

nômica. Explica Teodoro, Da Silva e Antonieta (2017) que uma disrupção econômica geral-

mente é acompanhada de um avanço tecnológico, que no caso da UBER, se trata da própria 

plataforma onde seus serviços são encontrados. Estes avanços auxiliaram na disseminação das 

redes sociais e redução dos custos das transações, conhecidas como peer to peer. Essas transa-

ções conectam diretamente consumidores a produtores, reduzindo os custos de intermediação, 

diante disso gera economia e facilita as interações que utilizam dessa plataforma para seus ser-

viços (BOTSMAN E ROGERS, 2011). 

Fonte: adaptada pela autora de UBER (2018) 

0 

0 
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A sociedade não viveria no conforto proporcionado pelas inovações sem as tecnologias dis-

ruptivas (SERRANO e BALDANZA, 2017). Uma inovação disruptiva acontece em um desses 

3 casos, acredita Teodoro, Da Silva e Antonieta 2017): 

1. Na existência de necessidade de consumo que ainda seja insatisfatória de algum serviço ou 

produto;  

2. Possibilidade um modelo sustentável que ainda assim gere lucratividade;  

3. Inovação dentro um modelo de negócios não existente, que ainda possa obter vantagem 

competitiva a longo prazo. 

O objetivo inicial da empresa era facilitar e inovar a forma pela qual as pessoas se locomo-

vem pelas cidades (PROCHNO, 2018). Hoje é considerada disruptiva, utilizando-se de inova-

ção e sustentabilidade nos serviços ofertados, nos quais é possível dividir custos de uma corrida 

por meio de um aplicativo. Como exemplo o serviço do UBER Pool, que pode unir até 4 usuá-

rios, em percurso semelhante, em um mesmo veículo, fornecendo uma opção nova de compar-

tilhamento de custos, com redução na quantidade de gases poluentes emitidos e ainda mantendo 

a lucratividade a empresa (ROSA, 2017).  

Seus serviços estão baseados no conceito de responsabilidade mutua, a partir do ponto de 

vista de que a empresa não fornece o carro, somente o aplicativo que faz com que seja possível 

se conectar com o consumidor (PROCHNO, 2018). Foi inovadora dentro do modelo de negócio 

colaborativo, com aspectos da economia compartilhada, por utilizar da transação de bens que 

são subutilizados, nesse caso temos o veículo, o usuário e o motorista, que utiliza como meio 

de trabalho o seu próprio carro (ROSA, 2017).  

De acordo com a óptica defendida por Botsman e Rogers (2011), os quatro princípios do 

consumo colaborativo estão alinhados com as características do serviço: 

1. Variedade nas mercadorias que deem a sensação de escolha; 

2. Aproveitamento de algo sem utilização e possa ser redistribuído; 

3. Crença no equilíbrio entre os interesses individuais e em grupo; 

4. Confiança entre estranhos. 

Os seres humanos são propensos a se relacionar socialmente, especialmente se acredi-

tam que seus interesses individuais possam ser satisfeitos de maneira mais econômica, em uma 

economia compartilhada, assim passam a acreditar nos interesses dos grupos (BOSTMAN E 

ROGERS, 2011). Os responsáveis pela empresa no Brasil afirmam que o aplicativo funciona 

como um meio de fuga da crise ou de complemento à renda da família do motorista parceiro 
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(OESP, 2016). A versatilidade em relação aos diferentes padrões de veículos aceitos pelo apli-

cativo, fez com que o serviço fosse prestado por inúmeros brasileiros em tempos de desemprego 

e crise econômica.  O que torna a experiência UBER excelente são as pessoas atrás do volante, 

que podem ser sua vizinha, um amigo seu, uma mãe ou um amigo (PROCHNO, 2016).  

O desenvolvimento dos mercados de consumo colaborativo, que utilizam principal-

mente os mecanismos de reputação, geram confiança entre os consumidores, assim abre espaço 

para novas oportunidades e inovações diante do mercado tradicional (ROSA, 2017). A confi-

ança entre estranhos é considerada primordial para a sustentação do modelo econômico do con-

sumo colaborativo. Além de necessitar da ação coletiva, é necessário confiança para facilitar 

essas práticas e interações (BOSTMAN E ROGERS, 2011).  

Diante de um cenário onde 95% das pessoas entrevistadas aprovam o serviço e acredi-

tam que ele deve permanecer e ser regulamentado no país (PROCHNO, 2016). Não há dúvidas 

do quanto a modalidade de transporte já se infiltrou dentro dos costumes brasileiros e, diante 

desse panorama, este será o objeto de estudo do presente estudo. O histórico e o desenvolvi-

mento desse modelo, ao ponto de já estar inserido nas rotinas brasileiras foi retratado nesse 

capítulo. Agora, por meio de um estudo bibliométrico, será desenvolvida a pesquisa sobre a 

repercussão acadêmica do fenômeno UBER.   
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3. METODOLOGIA 

 

Com a expansão dos temas diante da atualidade, é cada vez mais evidente a necessidade 

de avaliar os avanços diante do desenvolvimento e produção cientifica de diversas áreas de 

conhecimentos (VANTI, 2002). O estudo bibliométrico auxilia no entendimento de novas te-

máticas, como no caso da UBER no contexto brasileiro. Para entender quais são as formas 

abordagem do caso UBER como consumo colaborativo, na área de administração, foi escolhido 

a metodologia do estudo bibliométrico, visto que é o mais indicado quando o objetivo da pes-

quisa é entender as abordagens do assunto. De acordo com (QUEVEDO, 2016) pode auxiliar a 

identificação de tendências para futuras pesquisas.  

O termo bibliometria vem da bibliografia estatística. Ele se popularizou em 1969, por 

meio da publicação do artigo de Pritchard, com o título “Bibliografia estatística ou Bibliome-

tria”, e finalmente surgiu no Brasil por volta da década de 1970 (VANTI, 2002). A bibliometria 

é uma técnica quantitativa e estatística que tem como objetivo medir os índices de produção 

sobre determinado tema e disseminação do conhecimento científico (ARAÚJO, 2006). Esse 

estudo consiste em técnicas estatísticas e matemáticas para descrever aspectos da literatura e de 

outros meios de comunicação por meio de análises quantitativas da informação buscando en-

tender como está o desenvolvimento científico em determinada área de conhecimento (ARA-

ÚJO, 2006) 

Primeiro era conhecida como “bibliografia estatística” definida por Hulme em 1923, em 

poucos anos a definição que é usada nos dias atuais foi levantada por Otlet em 1934, no Tratado 

da documentação, o termo bibliometria (VANTI, 2002). Em um primeiro período era realizada 

medidas de livros como quantidade de edições, exemplares, espaços ocupados em biblioteca e 

etc, aos poucos foi sendo agrupados outros estilos de produção como artigos e teses. Existem 

alguns teoremas que permeiam esse assunto.  

 

 “É utilizada para investigar a relação entre a colaboração da pesquisa, variáveis relaci-

onadas ao problema de pesquisa e do ambiente da pesquisa, por meio de aplicação de 

técnicas estatísticas” (SUBRAMANYAM,1982). 

 

 

Para esse caso, analisaremos a produção referente ao aplicativo UBER no Brasil. Por 

meio de método que resume a situação de tal assunto, pode mostrar caminhos para aqueles que 

ainda estão iniciando a sua leitura sobre o tema, e até sistematizar para aqueles que já tem algum 

conhecimento (QUEVEDO, 2016). 
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Quadro 02 – Os 13 objetivos da bibliometria 

1. Identificar as tendências e o crescimento do conhecimento em uma área; 

2. Identificar as revistas do núcleo de uma disciplina 

3. Mensurar a cobertura das revistas secundárias 

4. Identificar os usuários de uma disciplina 

5. Prever as tendências de publicação 

6. Estudar a dispersão e a obsolescência da literatura científica 

7. Prever a produtividade de autores individuais, organizações e países 

8. Medir o grau e padrões de colaboração entre autores 

9. Analisar os processos de citação e co-citação 

10. Determinar o desempenho dos sistemas de recuperação da informação 

11. Avaliar os aspectos estatísticos da linguagem, das palavras e das frases; 

12. Avaliar a circulação e uso de documentos em um centro de documentação 

13. Medir o crescimento de determinadas áreas e o surgimento de novos temas 

Quadro 2: Os objetivos da bibliometria 

                                                                                              

Os principais objetivos da bibliometria neste estudo são: 

1. Identificar as tendências e o crescimento do conhecimento em uma área, neste caso a 

tendência estudada seria o fenômeno UBER diante do conhecimento na área de admi-

nistração.  

2. Identificar quem são os usuários de uma disciplina. Neste estudo será disposto quais 

áreas de conhecimentos estão produzindo sobre o assunto, e que tipo de trabalhos estão 

sendo feitos em torno do tema UBER.  

3. Prever as tendências de publicação e medir crescimento de determinadas áreas. Ao es-

tabelecer o período de 4 anos para o estudo, de acordo com o funcionamento da empresa 

no Brasil, foi possível medir a produtividade do tema, entender se houve um aumento 

ou diminuição de produção e por fim defini-lo como tendência ou não na produção ci-

entifica (VANTI,2002). 

 

A Bibliometria vem se consolidando com importante método de estudo, após de ter sua 

popularidade aumentada por meio dos aperfeiçoamentos de suas leis clássicas, além disso, pela 

busca de fundamentação teórica e conceitos em um sistema informacional enorme (ARAÚJO, 

2006). 

Hoje, a ciência da informação auxilia na busca e na manutenção do grande número de 

informação que contém em rede, internet e em sites de banco de dados. A bibliometria se for-

mou uma das principais técnicas que aliada a outros métodos passou a ser utilizado como prin-

cipal instrumento para dar o teor qualitativo necessário para as ciências sociais (CARDOSO, 

  Fonte: Adaptado de Vanti (2002)                                                                                                                                                                           
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1996). Ainda por contribuir, de acordo com (GUEDES E BORSCHIVER, 2005) para as toma-

das de decisão, utilizando a sistematização de informações científicas e tecnológicas, na gestão 

de informação e conhecimento.  

Dentro de bibliometria existem 3 leis clássicas que são utilizadas como base da disci-

plina: A Lei de Lotka, Zipf e Bradford. A Lei de Lotka, ou também conhecida como a lei do 

quadrado inverso, mensura a produtividade dos autores calculando a distribuição tamanho – 

frequência de autores em um conjunto de documentos. A segunda lei clássica, criada por Zipf, 

é a lei do mínimo esforço. Essa lei tem como objetivo medir a frequência de palavras chaves 

em diversos textos. E por último, a Lei da Bradford (1934), que relaciona o número de artigos 

de uma determinação área à distribuição deles nos periódicos, também conhecida como a lei da 

dispersão, que busca estabelecer o núcleo e as áreas dispersadas desse assunto (ARA-

ÚJO,2006). As três leis básicas da bibliometria foram utilizadas como base para que surgissem 

os focos que são utilizados nos dias de hoje: 

Quadro 03 – Lei Clássicas de Bibliometria 

Lei de Lotka Lei de Zipf Lei de Bradford 

Lei do Quadrado Inverno Lei do Minimo Esforço Lei da Dispersão 

Autores Palavras Periódicos 

Quadro 3: Resumo das leis clássicas da bibliometria 

                                                                                                                     
                             

Uma maior ênfase na terceira lei clássica da bibliometria, a Lei de Bradford, devido a 

finalidade que a mesma apresenta com o objetivo desse estudo. Verifica-se que essa lei é capaz 

de estimar o grau de relevância de um assunto para uma determinada área de conhecimento, ou 

seja, qual é a importância de escrever sobre um assunto. O assunto, neste caso, é a economia 

compartilhada e o consumo colaborativo para discussão a partir do objeto de estudo, o aplica-

tivo UBER, dentro do campo de Administração.  

Em relação à produtividade, a lei clássica de Bradford defende que se dispormos perió-

dicos em ordem decrescente de produtividade de artigos sobre um determinado tema, pode se 

distinguir um núcleo de periódicos mais particularmente devotados ao tema (ARAÚJO, 2006). 

A lei sugere que conforme os primeiros artigos sobre um assunto são escritos, eles entram em 

uma pequena seleção, e se selecionados, estes servirão de atrativos para que seja escrito mais 

artigos sobre o tema, desenvolvendo o assunto (GUEDES E BORSCHIVER, 2005).  

Fonte: Adaptado de Araújo (2006)                                                                                                                                                                           
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No Brasil também temos grandes contribuições sobre o assunto: Maia (1980) e Pinheiro 

(1982), ambos autores analisaram a lei de Bradford. Maia buscou entender as diversas interpre-

tações da lei e como estas se comunicam entre si, e chegou à conclusão que existe somente uma 

única lei, apesar de diversas aplicações. Já Pinheiro reformulou a lei, utilizando a produtividade 

relativa, conceito que leva em conta a produtividade por um determinado período e não por 

devoção ao tema (ARAÚJO, 2006). 

De acordo com Pinheiro (1982), a Lei de Bradford, diferente das leis das ciências exatas 

sofre interferências por causa da subjetividade de quem está analisando, ou seja, leva em conta 

a necessidade do pesquisador e sua relevância, que determina o critério de seleção. Por se tratar 

de uma produtividade absoluta que leva em conta a dedicação do autor perante ao tema e não é 

proporcional à por exemplo, ao número de páginas, se torna um critério subjetivo de difícil 

padronização. Por meio disso defende o critério relativo, que utiliza um período em que houve 

dispersão do assunto e não a devoção ao mesmo. De acordo com o conceito de produtividade 

relativa, a delimitação do período foi de 2014, início da operação da empresa UBER no Brasil, 

até abril de 2018. 

Recentemente, o ramo da bibliometria vem aumentando e podemos encontramos novas 

formas e metodologias. Além de aprimorar as formas de mensuração, hoje a bibliometria tem 

como foco compreender e contextualizar a produção cientifica e seus produtores (ARAÚJO, 

2002). Além da bibliometria, temos o uso da cientometria, infometria e a mais recente das 3, a 

webometria (VANTI, 2002). Por mais que a definição de cada uma dessas não esteja em perfeita 

divergência e definição, são focos diferentes de estudo e mensuração.  

Ao entender sobre cada um dos focos dos estudos bibliométricos, em primeiro plano 

tem a infometria, citada pela primeira vez na Alemanha, em 1979, por Otto Nacke e logo im-

plementado na VINITI, instituição que alavancou a criação do comitê da Federação Internaci-

onal de Documentação o FID/IM (VANTI, 2002). A infometria de forma geral, seria um sub-

campo da ciência da informação, área na qual qualquer tipo de formato é valido, até os não 

acadêmicos, ou seja, sua produção não se limita a somente os cientistas (VANTI, 2002).   

Já a cientometria está relacionada ao estudo dos aspectos das ciências, ou seja, envolve 

estudos quantitativos das atividades cientificas. É considerada de caráter multidisciplinar de-

vido aos métodos utilizados, que provêm tanto de ciências exatas quanto sociais (VANTI, 

2002). O que diferencia essas duas abordagens de estudo seria o universo que objetos utilizados 

por elas, na qual a infometria utiliza até de processos de comunicação informal, indo além do 

que aquilo que está registrado (VANTI, 2002). 



39 

 

 

Por último existe a Webometria, também conhecida como Webmetrics, é hoje a aborda-

gem mais utilizada devido ao grande avanço tecnológico que temos em relação a métodos de 

pesquisa online e disponibilidade de informação. Suas medições podem usar como ambiente o 

cyberespaço4, ou seja, qual é a frequência de distribuição entre as páginas no espaço online. É 

possível dividir, analisar e comparar dados por meio de métricas como países ou setores priva-

dos ou públicos, tarefa que se mostra fácil dentro dessa abordagem diante de uma simples di-

ferenciação por terminologia de domínio entre “.edu” e “.com” (VANTI, 2002). 

A utilização do estudo bibliométrico no Brasil passou por momentos de altos e baixos. 

Os estudos bibliométricos expandiram a partir de 1970, pelos estudos do Instituto Brasileiro de 

Informação Cientifica e Tecnológica (Antiga IBDD, hoje IBICT), com grande incidência nos 

artigos de assuntos específicos ou em áreas macro, como química (ARÁUJO, 2006). Nesse 

período surgiam os autores pioneiros no Brasil. A produção desses autores se deu diante da 

formação de um curso de pós-graduação no IBICT, na qual para a formação do curso, tivemos 

grandes resultados e análises sobre o tema (ALVARADO, 1984). Ao longo das décadas de 80, 

a queda do interesse pelo assunto caiu tanto nas produções nacionais quanto nas internacionais. 

A partir dos anos 90, o interesse retornou com a maior utilização de computadores, e por con-

sequência de exploração pelos métodos quantitativos (ARAÚJO, 2006). Neste cenário desen-

volveu-se a Webometria, tratada como uma área emergente dentro ciência da informação, 

mesmo pouco explorada, demonstra grandes potencialidade proveniente da expansão mundial 

da internet (VANTI, 2002). 

O presente estudo consiste em uma pesquisa aplicada utilizando como método de pes-

quisa bibliométrico, definido acima, a fim de analisar e diagnosticar a produção brasileira refe-

rente ao aplicativo UBER. Em uma primeira parte, por meio de uma pesquisa bibliográfica e 

documental exploratória, utilizando fontes primárias e secundárias, os conceitos que se relaci-

onam com a análise central da pesquisa foram definidos, buscando maior compreensão do tema 

antes de analisar sua produtividade e seu impacto dentro do contexto brasileiro. Para o levan-

tamento bibliográfico tivemos como fontes artigos, teses, livros, sites e matérias sobre o tema.  

 Após a definição da metodologia, a produção acadêmica, foi analisada utilizando a re-

formulação feita por Pinheiro (1982) de uma das leis clássicas da bibliométrica, a lei da disper-

são formulada por Bradford (1934). Foi utilizado o conceito de produtividade relativa, delimi-

tado no Brasil de 2014 a 2018. De acordo com Alvarado (1984), autor responsável por um 

                                                

 
4 Cyberespaço: um conjunto de computadores e serviços que constituem a Internet (MONTEIRO, 2009) 
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estudo de levantamento da literatura bibliométrica no Brasil, no período de 1972 a 1983, con-

cluiu-se que a produção bibliométrica brasileira tem uma tendência elevada à aplicação da Lei 

de Bradford, por ser capacidade de ser aplicada em diversos campos de conhecimento. Tendo 

em vista que se trata de um tema com pouca bibliografia de caráter nacional, a reformulação da 

lei feita por Pinheiro (1982) é a forma de mensuração que melhor se aplica para o alcance dos 

objetivos propostos nesse estudo.   

Foi utilizado como abordagem da subdisciplina da webometria, apresentada anterior-

mente. Será analisado a distribuição do tema perante aos tipos de publicações, entre teses, dis-

sertações e artigos, campos de conhecimentos, ano de produção e principais vertentes do as-

sunto. Entre as mensurações possíveis da Webometria, é possível mensurar as distribuições 

definidas por meio de plataformas amplamente utilizadas no ambiente acadêmico. Para este 

estudo foi definido as três mais populares brasileiras: Plataforma Capes, Scielo e o Google 

Acadêmico. E também as plataformas e repositórios das principais universidades do Rio de 

Janeiro: FGV, UFRJ, UFF além da paulistaUSP.  

A plataforma de periódicos CAPES (Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de 

nível superior) é vinculada ao Ministério da Educação no Brasil, portanto é considerada como 

oficial da academia brasileira, fundada em 1951, é uma das plataformas mais populares entre a 

academia (CAPES, 2008). O Google Scholar, ou também conhecido como Google Acadêmico, 

é patrocinado pelo Google, um dos motores da busca online. É reconhecida pela abrangência 

nas pesquisas e pela facilidade na busca (MUGNAINI, STREHL, 2008). Por último, foi utili-

zado para pesquisa a plataforma Scielo (Sientific Eletrocic Library Online), foi desenvolvida 

para responder necessidades de comunicação científica nos países em desenvolvimento, como 

a América Latina. O modelo Scielo contém padrões integrados para medir o uso e o impacto 

dos periódicos científicos (SCIELO, 1998). 

Os repositórios das universidades brasileiras são todos próprios, alguns se dividem por 

teses e dissertações e revistas, já outros são plataformas integradas para qualquer tipo de pro-

dução. Para a USP foi selecionado ambos repositórios, tanto o referente as produções de mes-

trado e doutorado e também o sistema integrado de bibliotecas (SIBI USP). Para a UFF (RiUFF) 

e UFRJ (Pantheon), os repositórios institucionais respectivos são unificados, ou seja, compor-

tam todos os tipos de produção em uma única plataforma. Já o repositório da FGV, somente foi 

selecionado o de teses e dissertações. Os repositórios de revistas da FGV e de teses e disserta-

ções da UERJ (BDTD) foram descartados, o primeiro por motivo de acesso limitado ao conte-

údo, e o segundo por lento funcionamento do site.  
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Nesse sentido, os resultados serão apresentados de maneira quantitativa, a partir da men-

suração da produção utilizando as 8 ferramentas apresentadas como base de coleta. A apresen-

tação dos dados analisados será acompanhada de uma análise direcionada a diagnostico do pe-

ríodo referente produtividade nacional do assunto. 

Para a tabulação dos resultados foi utilizado o Microsoft Excel como ferramenta para 

construção banco de dados e análise. Foram considerados somente as produções acadêmicas 

que continham UBER no título, dentro do período de 2014 a 2018, produção brasileira, ou seja, 

em português. 

Os resultados foram tabelados em alguns tópicos como: plataforma que estava hospe-

dado, área de estudo, temas, título do autor/nível de graduação, ano da publicação, universi-

dade/faculdade vinculada e estado. Os tipos de produções foram classificados em: artigos, dis-

sertações (mestrados), teses (doutorados) e monografias (graduação e pós-graduação). Para 

classificar os artigos foi estabelecido um conjunto de filtros para alinhar os considerados na 

pesquisa. A primeira classificação foi feita pelo grau de ensino do autor que ainda está em 

curso, e nos casos de todos os autores já serem formados, independentemente do nível, foi 

utilizado a formação do primeiro autor.  Já nas dissertações, monografias e teses seguiram a 

formação do estudante em questão.  

Em um primeiro momento foi criada uma planilha com os resultados de maneira 

“bruta”, ou seja, todos os resultados que se enquadravam na delimitação acima foram compu-

tados. Em seguida, conforme a falta de informações de algum dos critérios citados ou problemas 

no encaminhamento do endereço, alguns resultados foram desconsiderados para a pesquisa e 

assim formou-se a planilha “líquida” com somente as produções com todas as informações que 

seguiam as categorias da tabela. Se os resultados com informações incompletas fossem conta-

bilizados a amostra usada se alteraria em cada classificação, não tornando a comparação equi-

librada, e com essa justificativa foram descartados para as análises.  Todas as informações fo-

ram transformadas em códigos por meio de fórmulas da própria ferramenta (Excel), o que tor-

nou possível realizar a contagem por meio da elaboração de uma tabela dinâmica. As análises 

foram realizadas conforme as classificações da tabela e para uma melhor visualização dos re-

sultados, as estatísticas foram demonstradas por meio de gráficos.  

 

 

 



42 

 

 

4. AMOSTRA E ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

Conforme foi definido no capítulo de metodologia, foi utilizada como metodologia a atua-

lização da Lei de Bradford por Pinheiro (1982) utilizada para mensurar produtividade relativa, 

no período pré-estabelecido de 2014 a 2018 (até o mês de junho). Por meio da webometria, ou 

seja, por meio de plataformas no cyberespaço, utilizadas como universo de amostras. Agora 

será detalhado os resultados individuais de como cada plataforma e repositório que foram uti-

lizados. Os universos de pesquisa utilizados para essa pesquisa foram: 

Quadro 04 – Plataformas e repositórios utilizados para pesquisa bibliométrica 

 Plataformas 

1 Google acadêmico 

2 Capes 

3 Scielo 

4 RiUFF – Repositório Institucional da UFF 

5 Pantheon – Repositório Institucional da UFRJ 

6 SIBI USP – Sistema Integrado de bibliotecas da USP 

7 USP teses – Repositório Institucional de teses e dissertações da USP 

8 Repositório institucional da FGV 

Quadro 4: Plataformas e repositórios utilizados como ferramenta de pesquisa 

 

Foram utilizados filtros de maneira padronizada para que a pesquisa ganhasse consis-

tência na busca em todas as plataformas. Foram encontrados alguns impeditivos na aplicação 

desses filtros em algumas plataformas especificas que será detalhado posteriormente. Em um 

primeiro momento foram contabilizados o universo por meio de uma busca simples, ou seja, 

somente aplicada a procura utilizando a palavra UBER. Em seguida foram aplicados na busca 

avançada produções que continham a palavra UBER no título, dentro do período estipulado e 

no idioma português, de acordo com os critérios estabelecidos na metodologia. Foram descar-

tados dos resultados todas as produções que não se enquadram em artigo, monografia, tese ou 

dissertação. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018)                                                                                                                                                                           
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4.1 GOOGLE ACADÊMICO 

 

Devido a facilidade do seu uso, as análises foram iniciadas pela plataforma do Google 

Acadêmico. A plataforma é vinculada a uma das maiores empresas de tecnologia e serviços 

online existentes, a Google. Os resultados foram:  

Busca simples: 5.830.000 resultados 

Busca avançada com filtros totais: 95 resultados  

Filtros aplicados: páginas em português, período e UBER no título.  

Dos 95 resultados encontrados a partir da aplicação do filtro, 66 estavam viabilizados 

para utilização do estudo. Dos 29 não contabilizados como universo da pesquisa, foram descar-

tados pelos seguintes motivos: 

Tabela 01 – Resultados não contabilizados 

Quantidade Motivo 

7 Sem registro de nível de educação do autor/instituição 

6 Site incompleto/Link não é transferido 

2 Vídeos 

1 Resenha 

1 Relatório de Estágio 

2 Estrangeiros 

1 Restrição de acesso 

4 Órgãos Públicos/Não atrelados a faculdade 

1 Livro 

4 Não atrelados ao assunto de estudo 

Tabela 1:Quantidade de resultados descartados no Google Acadêmico 

                         

O Google Acadêmico foi a plataforma com a maior quantidade de resultados referente 

ao objeto de estudo encontrado. Porém devido a sua extração utilizando o Google como base, 

ou seja, pode extrair de todos os sites hospedados no repositório, tornou sua busca simples 

impossibilitada para a realização do estudo devido a quantidade de resultados.  Por esse mesmo 

motivo, após a aplicação do filtro avançado os resultados obtidos eram encaminhados para sites 

que não existem, ou banco de informações intermediários, que muitas vezes não tinham cone-

xão com a universidade responsável. A transferência de endereço em muitas vezes pode ocasi-

onar uma perda de controle da circulação pela universidade responsável, com informações au-

sentes ou endereço incompleto para consulta. O segundo ponto importante a ser levantado fo-

ram os resultados descartados por falta de vínculo com o tema. A palavra UBER é amplamente 

Fonte: Elaborado pela autora (2018)                                                                                                                                                                           
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usada na biologia. Os outros resultados que ainda eram atrelados ao tema, não foram contabili-

zados por se tratarem de vídeo, relatório, resenha, materiais escritos por órgãos públicos brasi-

leiros e outros por serem estrangeiros, com o resumo português.  

 

4.2 CAPES  

 

A segunda plataforma utilizada como ferramenta de pesquisa foi a CAPES. É reconhe-

cida como uma das principais plataformas de consultas acadêmicas por diversas universidades  

(MUGNAINI, STREHL, 2008).   

Busca simples nos periódicos: 636.000  

Busca avançada com filtros parciais: 93 

Filtros aplicados: Páginas em Português, de 2014 a 2018. 

A plataforma impede que todos filtros sejam colocados ao mesmo tempo. Ao selecionar 

a busca avançada, é colocado à disposição quase todos os filtros que foram estabelecidos, in-

clusive a busca por datas com distinção de dia, mês e ano, exceto o filtro de somente títulos em 

português, apenas outras línguas. Pela busca na coluna lateral é possível filtrar por ano, língua 

português, porém impossibilita de selecionar somente resultados com UBER no título. Foram 

utilizados somente os filtros por ano, e páginas em português na coluna lateral. O terceiro pa-

drão foi selecionado de maneira visual, onde os resultados que não continham UBER no título, 

mesmo que ainda pertencentes ao tema, eram descartados.    

Dos 93 resultados contabilizados, somente 3 se tornaram apropriadas para inclusão. O 

restante foi excluído devido à falta de ligação com o tema em questão e artigos traduzidos de 

outras línguas, como em especial o alemão. Com o problema da sobreposição de filtros, a pa-

lavra UBER apareceu de diversas formas, como em resumos, nomes de autor ou em cidades, 

como UBERlândia. Grande parte dos resultados eram provenientes de estudos referente a pre-

posição UBER, que em alemão é escrito como über 5 e constantemente estudada devido a sua 

polissemia. Em uma parcela menor foram encontrados uma boa parcela de produção referente 

a estudos de pulmão e paleoparasitologia, de acordo com a quantidade de autores que contém 

UBER em seus sobrenomes. 

 

 

 

                                                

 
5 Über em alemão se trata de uma preposição equivalente ao “sobre” em português.  



45 

 

 

4.3 SCIELO 

 

A plataforma tem um dos layouts mais facilitados dentre as outras. É possível além de 

selecionar a língua portuguesa, selecionar coleção Brasileira, o que impede que estudos reali-

zados por Portugal ou traduzidos para o português sejam contabilizados nos resultados. Apesar 

da sua funcionalidade, os resultados obtidos não atingiram a pesquisa, nenhum dos 8 resultados 

encontrados falava sobre o objeto estudado e sim sobre patologia e polissemia alemã, como foi 

visto em outras plataformas.  

Busca Simples: 185  

Busca avançada: 8 

Filtros aplicados: UBER no título, idioma em português, no período definido.  

 

4.4 USP Teses e Dissertações 

 

O repositório de teses e dissertações da USP apresentou problemas na primeira busca 

simples feita pelo site, quando somente a palavra UBER foi inserida na caixa de busca e a 

página não carregou. Já quando a pesquisa foi feita de pela ferramenta de busca avançada, ti-

vemos o retorno de 367 resultados.  

Busca simples: Sem respostas 

Busca avançada: 367  

Filtros utilizados: UBER no título. 

Apesar do site ter funcionalidades complementares, como por exemplo, é possível pes-

quisar uma palavra no título, outra no resumo e outra em palavra-chave, nenhum resultado tinha 

a empresa UBER como foco do estudo. Dos 367 resultados não houve nenhum resultado rela-

cionado ao aplicativo UBER. Em uma grande quantidade as teses e dissertações filtradas são 

sobre tUBERculose, por constar UBER dentro da palavra.  
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4.5 SIBI USP  

 

Criado em 1981, o SIBiUSP se trata de uns recursos integrado das bibliotecas da Uni-

versidade de São Paulo (USP), resultados dos recursos impressos e digitais estão disponíveis 

para consulta na plataforma (SIBI, 2016).  

Busca simples: 586.750 

Busca avançada: 27 

Filtros utilizados: UBER no título, Período e somente páginas em português.   

A plataforma tem o diferencial de apresentar uma opção de filtrar os resultados por estilo 

de produção. Dos 27 resultados, 7 são artigos, 16 são artigos de jornal sobre a UBER, 3 livros 

e 1 recurso textual. Diferente das outras plataformas citadas até então, com a pesquisa por arti-

gos de jornais, 100% dos resultados obtidos eram sobre o objeto de estudo. indicador importante 

tendo em vista que o objeto de estudo já é alvo de jornalístico desde do início do seu funciona-

mento.  Dos 7 artigos, somente 2 serão contabilizados para a pesquisa, somado ao único recurso 

textual, também contabilizado, por se tratar de um artigo que se encaixa nos filtros. Os três 

resultados apareceram em outras plataformas (CAPES e Google Acadêmico).  Mesmo que apli-

cado o filtro referente ao idioma, todos os livros resultados são de Luxemburgo. Os artigos não 

participantes são sobre temas da biologia, estrangeiros ou sobre a preposição alemão über. 

 

4.6 BIBLIOTECA ONLINE DA FGV  

 

O repositório digital da FGV oferece conteúdo integral aos materiais disponíveis: teses, 

dissertações, papers, textos, imagens, arquivos de áudio, vídeos ou quaisquer outros conteúdos 

digitais produzidos pelos professores e pesquisadores da FGV.  

Busca sem filtro: 185  

Busca com filtro com UBER no título: 4 

Filtros utilizados: UBER no título e período 

O repositório contém filtros como áreas de conhecimento, assunto, orientador, unidades 

da FGV entre outros, porém diferente das outras plataformas, não existem filtros que selecio-

nam somente produções em português. Não há como selecionar o período, somente abrir as 

páginas por ano separadamente. Dos 4 títulos encontrados, somente 2 eram em português, sendo 

1 um vídeo e o 2º já tinha sido resultado de outras plataformas (Google Acadêmico).  
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4.7 PANTHEON Repositório Institucional da UFRJ  

 

São os ativos do repositório, além de teses e dissertações da UFRJ, artigos científicos, 

livros eletrônicos, capítulos de livros e trabalhos apresentados em eventos por professores, pes-

quisadores, funcionários administrativos e alunos de mestrado e doutorado  

Busca sem filtro: 61 Resultados 

Busca com filtro UBER no título: 0  

Filtros utilizados: UBER no título 

O repositório da UFRJ, como o da UFF que será destacado a seguir são os únicos que 

são unificados no quesito de teses, dissertações e artigos publicados no mesmo espaço. Dentre 

os resultados na busca simples, grande parte são provenientes da biologia.  

 

4.8 RiUFF Repositório Institucional da UFF  

 

O repositório da UFF tem como objetivo de reunir, preservar, disseminar, promover e 

dar acesso à produção técnico-científica da instituição, é conhecida como Ri UFF (Repositório 

Institucional). Como foi dito em relação ao Pantheon (UFRJ), podem ser consultados de forma 

livre e gratuita: artigos científicos, teses de doutorado, dissertações, entre outros (UFF, 2017).  

Busca simples: 67 Resultados  

Busca avançada: 0 

Filtros utilizados: UBER no título 

O único filtro disponível nesse repositório são os referentes as palavras, como a procura 

por UBER específico no título, resumo ou palavra-chave.  Filtros de ano ou linguagem não 

estão disponíveis. 
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4.9 ANÁLISE DAS PLATAFORMAS 

 

De todas as plataformas pesquisadas, o Google Acadêmico mostrou -se a mais adequada 

para a busca desse tema em questão, com maior quantidade de itens encontrados. Devido ao 

grande número de itens nela encontrados a partir da busca simples, esta plataforma acabou por 

definir os filtros que seriam padronizados durante toda a pesquisa. Apesar do alto número de 

resultados, a plataforma teve uma boa parcela descartada devido aos problemas de encaminha-

mento de links, com acessos restritos ou de página que não existem mais, o que não ocorreu em 

nenhuma outra plataforma. Como a Google é hospedeira de muitos outros bancos, é de grande 

facilidade para a plataforma em questão conseguir localizar um número alto de resultados, po-

rém nem todos se mostraram aptos para a pesquisa pelo mesmo motivo. Foram encontrados 

artigos de universidades que depois pesquisadas nos repositórios próprios que não foram en-

contrados, como a UFF, UFRJ e a USP. Com a tabulação de maneira “grossa” quando todos os 

resultados foram contabilizados, tínhamos 95 resultados. Somente 66 desses foram usados para 

interpretação por motivos já citados.  

Outras plataformas analisadas como a Pantheon e o RiUFF não foi encontrado nenhum 

resultado na busca avançada. Em quesito de layout e visualização, os dois repositórios têm 

funcionalidades e visualização bem similares. Sobre as plataformas Scielo, os repositórios de 

teses e dissertações da USP e a biblioteca da FGV foram obtidos resultados quando a busca 

avançada foi selecionada, porém não eram referentes ao tema discutido.  

Em relação aos problemas de aplicação de filtros e problemas de pesquisas, os que apre-

sentaram dificuldades foram a CAPES, USP teses e dissertações, UFF, UFRJ e FGV. A Capes 

por impossibilidade de sobreposição dos 3 filtros utilizados para a pesquisa, e um dos, a procura 

por UBER no título foi realizada manualmente, ou seja, o descarte de resultados foi feito de 

maneira visual. O repositório de teses e dissertações da USP não funcionou a busca simples, 

somente a avançada, impossibilitando assim a comparação de resultados encontrados. Como 

dito anteriormente o repositório da UFRJ, Pantheon e o da UFF, o RiUFF tem um método de 

pesquisa bastante semelhante, e ambos não contêm meios de pesquisa avançada. Ou seja, só é 

possível realizar a busca por meio de palavras: título, resumo, autor entre outras variáveis.  Os 

filtros de ano e nacionalidade não foram aplicados. Por último, o repositório da FGV impede 

que todos os filtros sejam aplicados em um mesmo momento. O período é separado por ano em 

uma coluna e filtro, e pode ser visualização separadamente ano por ano e não como uma visu-

alização única, como as outras plataformas.  
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Em relação aos resultados aptos, ou seja, dentro da padronização de busca e com todas 

as informações importantes encontradas foram das seguintes plataformas: SIBI USP (2), Capes 

(3) e Google Acadêmico (66), somando 71 resultados nas três plataformas. As 2 produções do 

SIBI USP foram encontradas na Capes e no Google Acadêmico. A terceira produção da Capes 

somente apareceu no Google Acadêmico. Por motivos de repetição na tabulação, elas foram 

contabilizadas somente uma única vez, fazendo com que o universo para o estudo bibliométrico 

fosse de 63 resultados.  

O período pesquisado levou em consideração o mesmo período de funcionamento dos 

serviços da UBER no Brasil, ou seja, a partir de 2014 até o mês de junho de 2018. A dispersão 

encontrada nesses 04 anos foi:  

Gráfico 01 – Produção total sobre o objeto de estudo por ano 

  

  Gráfico 1: Dispersão da produção relativa ao ano 

 

Nota-se uma produção 4 vezes maior entre 2015 e 2016 e 5 vezes maior de 2015 a 2017. 

Em relação a “queda” de 2018, é importante destacar que até o mês em que as produções foram 

levantadas, ou seja, junho, o primeiro período letivo do ano ainda não tinha sido encerrado, o 

que torna esse ano não apto para ser comparado aos outros anos.  Outro ponto importante a ser 

destacado nesse momento é que o aplicativo começou a operar em território brasileiro quase na 

metade do ano de 2014 (maio), o que limita o tempo hábil para produção no ano de início.  
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Fonte: Elaborado pela autora (2018)                                                                                                                                                                           
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Ao analisar o formato das produções, constatou-se a maior quantidade focada em arti-

gos, como podemos ver no gráfico a seguir:   

Gráfico 02 – Quantidade produzida por tipo de produção acadêmica 

   

  Gráfico 2: Dispersão da produção relativa ao tipo 

 

 Dentro da amostra utilizada, 52% das produções são artigos. Tendo em vista que as 

produções de conclusão para alguns títulos, como monografia, teses e dissertações, têm no mí-

nimo de 2 anos para as pós-graduações e mestrados ou até 5 para os cursos mais longos, como 

o Direito. De acordo com a suposição inicial dessa pesquisa, não foi encontrado nenhuma tese 

de doutorado sobre o tema, somente doutorandos com titularidade em curso que escreveram 

artigos sobre o objeto de estudo em questão. Dos 33 artigos encontrados eles estavam distribu-

ídos da seguinte forma em relação a titularidade: 

Gráfico 03 – Titulações dos autores dos artigos encontrados 

  

Gráfico 3: Dispersão de produção relativa aos artigos 

 

Artigo
52%

Dissertação
10%

Monografia
38%

Fonte: Elaborado pela autora (2018)                                                                                                                                                                           

Fonte: Elaborado pela autora (2018)                                                                                                                                                                           
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Para a tabulação dos artigos, conforme a metodologia definida, a autoria referente a 

titulação dos artigos foi definida e classificada de acordo com os que ainda estavam em curso, 

ou no caso de título já concebidos, o primeiro autor. A pesquisa mostrou que a produção de 

mestres e mestrandos se encontra quase nivelado com a produção da graduação, no caso de 

artigos publicados, porém, ainda é o título com maior número de produções de maneira geral 

sobre o tema, diferente de quando é analisado a titulação dos autores referente produção total, 

incluindo teses, dissertações e monografias: 

Gráfico 04 – Produção por titularidade 

 

Gráfico 4: Dispersão da produção relativa a titularidade 

 

De acordo com a amostra utilizada de 63 resultados, a graduação ocupa metade das 

produções com 32 resultados somente provenientes do título.  Sendo eles distribuídos entre 10 

artigos (31,3% das produções na graduação) ou 22 monografias (68,7%).  O que torna a gradu-

ação o nível de formação acadêmica que mais produz sobre o tema, na forma de monografia. 

 O funcionamento da empresa UBER iniciou na cidade do Rio de Janeiro, em seguida e 

na nesta ordem, abriu negócios em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília (PROCHNO,2018). 

Com base na história e cidades preliminares no assunto, será tratado como a produção se dis-

persa entre os estados brasileiros: 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018)                                                                                                                                                                           
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 Gráfico 05 – Quantidade de resultados por estados brasileiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Apesar do início das prestações do serviço ter iniciado no Rio de Janeiro, o Estado que 

mais produziu estudos sobre o tema foi São Paulo (18). Em segundo lugar, o Rio Grande do 

Sul com números bem próximos (17). O Rio de Janeiro, cidade berço do aplicativo no Brasil, 

se encontra em 4º lugar (6), perdendo inclusive para o Distrito Federal (8). Os outros estados 

estão com quantidades muito próximas entre 1 e 5. 

Foram contabilizadas produções de 34 universidades e, dessas, 18 são universidades 

públicas, entre federais e estaduais. Dos primeiros colocados em produção, SP tem a maior 

quantidade com 8 faculdades, 3 são universidades públicas. Enquanto o segundo lugar, o RS 

onta com 4 universidades públicas, sendo 7 no total.  RJ tem fonte de 3 universidades, 2 públicas 

(UFF E UERJ) e 1 particular (FGV).  No Distrito Federal ocorre uma inversão, com 1 univer-

sidade pública contra 3 particulares.  

Dentro das universidades, foi analisado também de qual ramo de ensino as produções 

vieram: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Dispersão da produção relativa a região 

Fonte: Elaborado pela autora (2018)                                                                                                                                                                           
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Gráfico 06 – Quantidade de resultados por curso/área de estudo 

 

Gráfico 6: Dispersão da produção relativa a área de estudo 

 

O Direito foi a área do conhecimento que mais produziu dentro do período estudado, 

com 59% das produções contabilizadas. A Administração obteve um número 4 vezes menor do 

que o Direito. A área com quantidade próxima a Administração é a Economia com 6 resultados. 

E por último outras áreas como Engenharia Civil, Comunicação Social, entre outros com resul-

tados nivelados.  

 Este resultado é sustentado devido à falta de legislação acerca do aplicativo. Favera e 

Olmos (2016) acreditam que o principal motivo que justifique a alta produção do Direito sobre 

a UBER, está vinculado ao fato da empresa ter enfrentado problemas na manutenção do apli-

cativo, devido a falta de regulamentação ou norma que o regularize. As produções encontradas 

foram divididas de acordo com o seu tema central e essas categorias foram listadas no quadro 

a seguir: 

Tabela 02 – Quantidade de produção por assunto 

Tema Resultados 

Comportamento do consumidor 6 

Dinâmica de mercado 13 

Modelo de negócios 9 

Regulação 35 

Tabela 2: Quantidade de produção por categorias 

Fonte: Elaborado pela autora (2018)                                                                                                                                                                           

Fonte: Elaborado pela autora (2018)                                                                                                       
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Como podemos ver 35 resultados tratam da regulação do aplicativo. Além da preocupa-

ção com a legislação, perante a operação da empresa como sistema de transporte, outros tópicos 

regulatórios foram abordados como: direito do consumidor, do trabalho e tributário. Em relação 

aos temas desenvolvidos pela Administração, como comportamento do consumidor, dinâmica 

do mercado e modelo de negócios. Os resultados foram categorizados dentro da uma linha de 

estudo em que poderiam ser agrupadas.  

 Das quatro categorias criadas, a Administração aparece em 3, distribuídas da seguinte 

maneira: 2 de dinâmica do mercado, 4 de modelo de negócios e 2 de comportamento do con-

sumidor, totalizando 8 resultados. Do número total de resultados, 50% são artigos, 25% disser-

tações e 25% monografias.  

Já na categoria de dinâmica de mercado, tem como subtema os estudos que trataram as 

mudanças no mercado após a inserção da UBER no mercado. Também os aspectos do sistema 

de transporte, analisando os impactos dentro do mercado de taxista, que até então viviam em 

monopólio. Foram incluídos nessa categoria todas as produções que trataram o assunto de mo-

bilidade urbana e intervenções do mercado na economia. Os principais cursos da categoria fo-

ram: Administração e Economia, com o maior número de produções perante ao tema.  

Desde da sua chegada no Brasil, o aplicativo enfrenta problema de rejeições dos taxistas, 

que até então, eram únicos nesse sistema de transporte (FOLHA DE S. PAULO, 2015). Apesar 

da própria empresa constatar em sua página na internet que não se trata de um aplicativo de táxi 

e nem uma empresa de transporte (PROCHNO, 2018).   

A alegação por parte dos taxistas é que a prática do aplicativo torna o mercado desleal 

a partir do ponto que não possui licenças da prefeitura para funcionar (NISHIMOTO JUNIOR, 

2016). Apesar de inúmeros problemas que a empresa já enfrentou, segundo a UBER, mais de 

20 cidades já entenderam os impactos positivos dos serviços e demonstraram esforços para 

regulamentar o serviço (UBER, 2018).  

Por meio da economia compartilhada, a UBER, surgiu como um exemplo bem-suce-

dido, devido a boa qualidade, preço moderado e segurança (MENDES E CEROY, 2015). Os 

jovens, os principais protagonistas desse novo cenário (BOX 1824, 2015), estão liderando o 

comportamento compartilhado, alugando emprestando e compartilhando cada vez mais bens ao 

invés de compra-los (MAURER, 2015). Por meio da utilização dos meios de transporte com-

partilhados, como a plataforma UBER, além da redução de custos, existe uma maior responsa-

bilidade socioambiental (MENDES E CEROY, 2015). Mesmo que o novo modelo econômico 
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tenha alterado a dinâmica do mercado, existem uma perspectiva positiva e tendenciosa em re-

lação a adoção do padrão de consumo pela sociedade (CNDL,2017).  

Em relação ao grupo que teve como foco estudar o modelo de negócios da empresa na 

Administração, buscou entender como o modelo de negócios interage entre os “empregados” 

“os motoristas parceiros”, o estilo de serviço e sua inovação. Os cursos que mais contribuíram 

para essa temática foram a Administração e a Economia. Para um modelo de negócio ser con-

siderado o disruptivo ele deve ser comparado ao modelo tradicional favorecido aos avanços 

tecnológicos (TEODORO, DA SILVA e ANTONIETA, 2017).   

A empresa procurou inovar o jeito que a sociedade se locomovia pelas cidades, trazendo 

um serviço tecnológico de transporte particular (PROCHNO,2018). Além de ser considerado 

uma prática sustentável (MENDES E CEROY,2015), a empresa obteve vantagem competitiva 

dentro de um modelo de negócios que não existe (TEODORO, DA SILVA e ANTONIETA, 

2017). Entender a modelagem do negócio, a interação entre aplicativo, empresa e motoristas 

parceiros é entender como o mercado com os olhos da UBER, qual sua dinâmica e como isso 

afeta o mercado. Para entender se o modelo de negócios como sustentável é necessário entender 

suas principais relações, como a percepção dos serviços e relação de trabalho dos motoristas 

parceiros (SILVA,2018).  

Os novos serviços da sociedade de informação, tem preocupações acadêmicas, jurídicas, 

econômicas e sociais, com destaque para o UBER que ganhou prestígio e popularidade nas 

maiores cidades do mundo (MARTINS, NASCIMENTO e MACHADO, 2017). 

As principais abordagens na categoria de comportamento do consumidor foram discu-

tidas em busca de entender como o consumo colaborativo é encontrado nos dias de hoje, como 

forma ou experiencia de consumo. Alguns resultados também debruçaram sobre a percepção 

de qualidade percebida pelos clientes sobre o serviço da UBER.  Nessa categoria também se 

encontram os cursos de Publicidade e Propaganda, Comunicação social e Engenharia, além da 

Administração. Para a sobrevivência e o posicionamento de uma empresa no seu segmento é 

indispensável entender quais são os atributos que determinam o seu consumo (DE CASTRO, 

ARMELIN e MACIEL, 2017).  

Graças ao desenvolvimento em rede, hoje as pessoas podem interagir de maneira a pro-

mover esse tipo de consumo (SHIKY, 2012). Por meio dessas interações, as pessoas podem se 

beneficiarem com o acesso a produtos e serviços, economizando dinheiro e tempo (BOSTMAN 

E ROGERS, 2011). Analisar os consumidores é o ponto chave para entender qual é o diferencial 

da UBER perante ao mercado, no sentido inovador, que levou aos consumidores a preferirem 

utilizar esse tipo de serviço em troca do tradicional. De acordo com Botsman e Rogers (2011) 
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as principais motivações que asseguram o sucesso do modelo são: economia de custos, reunião 

de pessoas, conveniência e atitude positiva a responsabilidade socio ambiental.  

O mercado de transporte até a chegada do UBER predominou o monopólio dos taxistas, 

que durante muitos anos nunca cogitou a existência de uma concorrência. A falta de concorrên-

cia levou os consumidores a questionar a qualidade do serviço (SORANZO CANCIAN, 2016). 

A confiança no serviço nos mercados colaborativos é algo essencial para que o consumo acon-

teça. A confiança sustenta o modelo econômico, facilitando as práticas e as interações (BOST-

MAN E ROGERS, 2011) e por meio delas, com os mecanismos de reputação, é aberto oportu-

nidades no mercado tradicional para as empresas inovadores (ROSA,2017).  

As novas formas de consumo, exigem como consequência uma mudança de comporta-

mento, nova mentalidade e postura capaz de criticar modelos atuais afim da criação de novos. 

Não é sobre substituir o velho modelo de consumo e sim a adaptação perante uma alternativa 

que se tornou viável, de consumir bens e serviços, sem a necessidade de posse (MAURER, 

2015).  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A necessidade de economizar dinheiro por parte dos brasileiros somada com a consci-

ência sustentável mundial levou os consumidores a questionarem antigos padrões e como con-

sequência a alteração das práticas de consumo. Se não fosse pela adaptação da sociedade as 

novas tecnologias, e ao novo estilo colaborativo de consumir, empresas disruptivas como a 

UBER não teriam o crescimento exponencial que presenciamos.  O referencial teórico se preo-

cupou em levantar e analisar o cenário e os fatores que fizeram com que a UBER conseguisse 

abertura no mercado, e hoje transportasse pessoas de maneira considerada inovadora por muitos 

autores do tema. A economia compartilhada ainda aparece em outras formas de consumo em 

território brasileiro, e por ser usuária assídua do tipo de serviço, desenvolvi maior interesse pelo 

tema. Espero contribuir para as organizações, academia e sociedade por meio de indicadores 

diante da tendência mundial.  

Os principais objetivos com a aplicação da metodologia, o estudo bibliométrico, foram 

alcançados. Foi possível identificar quais foram os principais usuários da disciplina nos quatro 

anos de funcionamento do aplicativo. Com o crescente número de produções, por diferentes 

áreas de conhecimento, é possível identificar uma tendência sobre o tema. O pico da produção 

aconteceu em 2017, resultado esperado visto que 2016 foi um ano importante para a empresa, 

devido ao início dos esforços de grandes cidades a fim de regularizar sua operação. 

Ao realizar as análises utilizando como universo de pesquisa as plataformas e repositó-

rios institucionais de importantes universidades do país, foi possível confirmar a suposição ini-

cial de pesquisa. Mesmo com a importância do tema enaltecida por muitos autores, foram en-

contrados poucos estudos que falavam especialmente sobre o objeto de estudo. Tendo em vista 

os prazos para as conclusões de titularidades como mestrado e doutorado, 2 e 4 anos respecti-

vamente, pode apresentar uma dificuldade de produção do tema por autores dessas titulações, 

que já iniciam com a tese em mãos. Com as análises foi concluído que o artigo é tipo de produ-

ção mais encontrado, elaborados por autores do Direito, provenientes da graduação. A proba-

bilidade da graduação como principal fonte, e os artigos como principal tipo, era alta, diferente 

dos outros níveis de estudo, na graduação, o formando pode escolher o seu tema no prazo má-

ximo de seis meses da finalização do curso. Já a produção por artigos, com um menor número 

de páginas comparada aos outros tipos de produções, tem como destino congressos, jornais, 

revistas e etc, que podem ter como temática vertentes do assunto UBER. Devido a um dos 

principais problemas enfrentados mundialmente pela da empresa, sua regulamentação, era es-
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perado a devoção do Direito perante ao tema. O sistema de transporte individuais eram mono-

polizados pelos taxistas em muitos países, e ao se inserir nessa modalidade a UBER enfrentou 

resistências e barreiras. A Administração é a segunda área que mais tratou sobre o assunto, com 

foco em 3 categorias: modelo de negócios, comportamento do consumidor e dinâmica do mer-

cado. 

O padrão econômico compartilhado impulsionado por práticas que por meio dela, faci-

litem o consumo colaborativo, veio como forma de satisfazer os consumidores mais exigentes 

em relação a reputação e questões socioambientais, com opções diferentes maneira de consumir 

e ainda poupar dinheiro. As organizações tanto quanto a sociedade, precisam estar preparadas 

para esse novo modelo. Para retribuir tais reflexões para a sociedade e instituições interessadas, 

sugere-se estudos futuros que busquem compreender em específico as particularidades, obstá-

culos e sucesso tanto do objeto de estudo em questão, quanto onde ele está inserido como o 

consumo colaborativo e a economia compartilhada.  

De acordo com as categorias listadas nas análises, a contribuição do administrador pe-

rante a esse tema pode acontecer da mesma maneira. Ao estudar o modelo de negócios da 

UBER, seja em como os avanços tecnológicos proporcionaram a operação de uma empresa 

acontecesse por meio de um aplicativo, ou até o sistema de lucratividade e empregabilidade, 

onde não há carteira assinada e o trabalho é feito sob demanda. Por meio da óptica do compor-

tamento do consumidor é importante entender as motivações sociais e econômicas que levam 

o brasileiro a adotar esse tipo de consumo. Ao analisar a estrutura da economia compartilhada 

e como a mesma mudou nossa forma de consumir e interagir. Quais são os impactos no plane-

jamento financeiro dos brasileiros que decidiram adotar as práticas com esse intuito. Ao com-

preender as aspectos e impactos pela mudança no mercado, é possível entender as dinâmicas 

de competição e o sistema de transportes. A importância de estudar o tema está no novo desafio 

das instituições, que hoje não precisam somente produzir bens e serviços para movimentar a 

economia, e sim acompanhar o novo racional e práticas da sociedade que elas estão inseridas.  
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