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RESUMO 

A colaboração deixou de ser somente um valor e tornou-se um estilo de vida. Com a 

ascensão das comunidades virtuais e redes sociais, os indivíduos retomaram os princípios e 

práticas colaborativas que extrapolaram o ciberespaço e passaram a ser aplicadas a outras 

dimensões físicas da vida. Essa mudança de comportamento tornou-se um fenômeno global, 

transformando o modo como as pessoas vivem e consomem. Dentro desse contexto, a presente 

dissertação tem como objetivo entender as motivações que levam à adesão da economia 

colaborativa, tendo como foco jovens da Região Metropolitana de São Paulo nascidos na 

década de 1990 ˗ que cresceram com o advento da internet. O estudo propõe um diálogo entre 

autores como Bockmann (2013), Lamberton e Rose (2011), Van de Glind (2013) e Hamari et 

al. (2013) com a finalidade de compreender os diferentes fatores motivacionais para a 

colaboração e atribui quantificações a eles por meio de uma pesquisa survey com 570 

entrevistados. Os resultados contribuem tanto para a literatura quanto para o mercado brasileiro 

no que diz respeito à economia colaborativa, mostrando que a relação do brasileiro, apesar do 

fortalecimento de valores coletivos, ainda é bastante individual e racional. As principais 

motivações relacionadas aos serviços financeiros consistem na conveniência e praticidade, 

redução de custos e no acesso a serviços novos e diferenciados, todas elas consideradas 

extrínsecas, ou seja, em função de um benefício ou recompensa. Os fatores sociais e 

sustentáveis, por sua vez, não se mostraram impulsionadores diretos. Mais do que trazer maior 

compreensão sobre o fenômeno, esta investigação busca fomentar discussões e novos estudos 

acerca do futuro da economia colaborativa.   

Palavras-chave: Comportamento do consumidor; economia colaborativa; fatores 

motivacionais; jovens brasileiros.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Collaboration is no longer just a human value, it has become a lifestyle. With the rise of 

virtual communities and social networks, individuals have taken up collaborative principles and 

practices, going beyond the cyberspace and applying them to other physical dimensions of life. 

This behavior change has become a global phenomenon, transforming the way people live and 

consume. Within this context, this research aims to understand the motivations that lead to 

sharing economy, focusing on young people from the São Paulo Metropolitan Region, who 

were born in the 1990s and grew up with the advent of the internet. The study proposes a 

dialogue between authors such as Bockmann (2013), Lamberton and Rose (2011), Van de Glind 

(2013) and Hamari et al. (2013) in order to understand the different motivational factors, 

besides quantifying this information based on a survey conducted with 570 respondents. Results 

contribute to the literature as well to the Brazilian market regarding sharing economy, showing 

that the relationship between Brazilians and this economic alternative, despite the strengthening 

of collective values, is still quite individual and rational. The main motivations involved are 

convenience and flexibility, reduction of costs and access to new and differentiated services, 

all of them considered extrinsic, driven by a benefit or a reward. Social and sustainable factors, 

for instance, were not direct motivations. More than bringing greater understanding about the 

phenomenon, this research seeks to foster discussions and new studies about the future of 

sharing economy.  

Keywords: Consumer behavior; sharing economy; motivational factors; Brazilian young 

people. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Colaboração tornou-se palavra de ordem de economistas, filósofos, analistas de 

negócios, identificadores de tendências, comerciantes e empresários – e com razão. Os 

indivíduos estão colaborando e compartilhando cada vez mais com sua comunidade, seja ela 

uma escola, um bairro ou uma rede no Facebook (BOTSMAN; ROGERS, 2011; BELK, 2007; 

GANSKY, 2010).  

Os jovens são os grandes expoentes desse comportamento (MAURER, 2012).  Segundo 

André Lemos (2002), a geração nascida na década de 1990, ao crescer com o advento da 

internet, absorveu comportamentos oriundos das interações digitais e comunidades virtuais 

como, por exemplo, o senso de comunidade, fazendo com que se tornassem líderes do 

movimento colaborativo. Dos brasileiros pertencentes a essa segmentação, 50% mostram-se 

mais conectados com discursos coletivos do que individualistas e 74% se sentem na obrigação 

de fazer algo pelo coletivo no seu dia a dia (BOX 1824, 2011).  

Nos dias de hoje, os princípios colaborativos já extrapolaram o meio digital e são 

aplicados a outras áreas físicas da vida cotidiana. A colaboração deixou de ser somente um 

valor e tornou-se uma nova forma de viver e consumir (BOTSMAN; ROGERS, 2011). Essa 

mudança de comportamento impactou não somente a vida das pessoas como também o contexto 

mercadológico (GANSKY, 2010; RIFKIN, 2000; TEUBNER, 2014): o conceito de 

compartilhamento evoluiu de uma prática comunitária para um rentável modelo de negócios.  

Isso é evidenciado pelo aumento do número de empresas entrantes e seus crescimentos 

expressivos no mercado (BOCKMANN, 2013). Segundo a IE Business School e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (2017), o Brasil é o líder de iniciativas colaborativas na 

América Latina, operando principalmente nos setores de serviços para empresas (26%), 

transporte (24%) e aluguel de espaços físicos (19%). Além de casas e carros, a economia 

colaborativa está adentrando nichos de mercado, aumentando as oportunidades de compartilhar 

(BOCKMANN, 2013).  

Autores como Belk (2014) e Rifkin (2016) acreditam que o fenômeno colaborativo 

ganhará cada vez mais espaço e relevância no mundo. Para Leadbetter (2008), a vigente 

dinâmica capitalista está sofrendo alterações. Belk (2014) corrobora a afirmação, alegando que 

“você é o que você possui” se converteu para uma nova máxima: “você é o que você 
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compartilha” (p. 5). Rifkin (2016), por sua vez, defende que a economia colaborativa substituirá 

por completo o sistema capitalista.  

Por outro lado, autores como Canclini (2016), Arvind Malhotra e Marshall Van Alstyne 

(2014) contestam o otimismo em torno do movimento, questionando a sua capacidade de se 

tornar uma alternativa ao modelo capitalista, tendo em vista padrões de consumo arraigados na 

posse, falta de regulamentação, relações trabalhistas abusivas e salários baixos. 

Nesse contexto, mesmo com diferentes opiniões sobre o futuro da economia 

colaborativa, é inegável a crescente importância do estudo do tema (BOTSMAN; ROGERS, 

2011; OWYANG; SAMUEL; GREENVILLE, 2013). Segundo Belk (2010), para a 

compreensão do consumo como um todo, é preciso examinar o comportamento do consumidor 

em relação às suas formas alternativas de consumir, suas motivações e razões. Nesse sentido, a 

problemática investigada por essa dissertação será: Quais são os fatores que motivam os jovens 

nascidos na década de 1990 a aderirem aos serviços colaborativos? 

 

1.1. OBJETIVOS 

  
O objetivo principal deste estudo é entender quais são os fatores que motivam os jovens 

nascidos na década de 1990 a aderirem aos serviços colaborativos.  
Diante do exposto, os objetivos específicos são: 

1) Entender se os fatores motivacionais mais relevantes para os jovens nascidos na 

década de 1990 são intrínsecos – impulsionados por iniciativa própria – ou 

extrínsecos – impulsionados por fatores externos. 

2) Entender se os fatores motivacionais mais relevantes são racionais ou emocionais.  

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

  

A prática do compartilhamento e da colaboração está se tornando cada vez mais comum 

entre as pessoas, o que lhe garante o estatuto de fenômeno não negligenciável (BEZERRA, 

2015; BELK, 2014; BOTSMAN; ROGERS, 2011). O alcance deste fenômeno é perceptível na 

mudança de legislações de cidades para incluir modelos de negócios colaborativos 

(BARIFOUSE, 2014), no crescente número de iniciativas que oferecem esses serviços, no valor 

de mercado obtido – na casa dos bilhões de dólares (RIFKIN, 2014) e nos diversos periódicos 
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que têm noticiado o fenômeno da economia colaborativa ao redor do mundo (BEZERRA, 

2015). 

No entanto, apesar da crescente importância, o compartilhamento de bens e serviços não 

tem sido devidamente explorado pela literatura. Há diversos ângulos e recortes do consumo 

colaborativo que ainda não foram pesquisados (OZANNE; BALLANTINE, 2010). Segundo 

Belk (2010), a perspectiva do consumidor – os fatores motivacionais referentes à economia 

colaborativa – tem sido negligenciada pela literatura. Para Bockmann (2013), a razão pela qual 

as pessoas veem um maior valor no compartilhamento ainda não é clara. Já para Hamari (2015), 

o recorte do tema carece principalmente de estudos quantitativos. 

De acordo com Storby (2015), pesquisas referentes à perspectiva do consumidor sobre 

a economia colaborativa têm sido limitadas a contextos e objetos específicos como, por 

exemplo, eventos de troca (ALBISSON; PERERA, 2012), ZipCar1 (BARDHI; ECKHARDT, 

2012), ShareTribe2 (HAMARI; SLOJKLINT; UKKONEN, 2013). Belk (2010) enfatiza que 

este é um assunto que permite discussões amplas, que vão desde o compartilhamento de itens 

domésticos em uma família, até questões mais polêmicas, como aqueles protegidos por 

propriedade industrial.  

Esta dissertação, dessa forma, colabora para diminuir a lacuna acadêmica sobre a 

motivação relacionada à economia colaborativa ao investigar empiricamente quais são os 

fatores que levam os jovens nascidos na década de 1990 a aderirem aos serviços colaborativos 

no contexto brasileiro. O recorte de idade se deve à familiaridade desse público com os 

princípios e valores colaborativos por terem nascido junto ao advento da internet (TAPSCOTT, 

2010).  

Do ponto de vista do Marketing, a economia colaborativa já é considerada um fenômeno 

global (GANSKY, 2010; RIFKIN, 2000; TEUBNER, 2014) e pode vir a ser uma vantagem 

competitiva para as empresas (BELK, 2010). Há, portanto, grande relevância na compreensão 

das motivações da participação no consumo colaborativo em vez das formas tradicionais 

(ALBINSSON; PERERA, 2012; BARDHI; ECKHARDT, 2015). 

                                                      
1 ZipCar é o maior serviço de compartilhamento de carros do mundo. Uma alternativa ao aluguel e à propriedade 
de automóveis (SITE OFICIAL ZIP CAR, 2017).  
 
2 ShareTribe é uma plataforma online que permite que os usuários criem seus próprios mercados peer-to-peer 
(TECH CRUNCH, 2014). 
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Além disso, apesar de existirem estudos relacionados ao tema fora do país, as teorias 

estabelecidas e as generalizações empíricas decorridas de dados extraídos em países 

desenvolvidos não são necessariamente aplicáveis ao contexto brasileiro (STEENKAMP, 

2005). A disseminação do consumo colaborativo tem como barreiras aspectos de origem 

individual, cultural e econômica (BELK, 2007; BOTSMAN; ROGERS, 2011). No Brasil, 

diferentemente de países desenvolvidos, apenas 20% da população já ouviu falar em economia 

colaborativa (MARKET ANALYSIS, 2015). Tendo em vista a diferença contextual, reforça-se 

a necessidade de trazer pesquisas sobre economia colaborativa focadas no consumidor 

brasileiro para maior assertividade acadêmica e de mercado. 

Dessa forma, esta pesquisa contribui tanto para a literatura quanto para o mercado no 

que diz a respeito à economia colaborativa e aos fatores motivacionais de sua adesão. A 

metodologia utilizada possui uma abordagem quantitativa, buscando, além da diminuição da 

lacuna acadêmica, obter resultados que tenham grande representatividade e possam orientar 

tomadas de decisões mercadológicas.  

 

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O presente relatório possui quatro diferentes capítulos, conforme destacado 

esquematicamente na Figura 1.  

 

Figura 1: Estrutura da dissertação 

 

Fonte: Elaboração própria. 

No primeiro capítulo, Referencial Teórico, são abordados os principais conceitos 

estudados nesta pesquisa: consumo colaborativo e fatores motivacionais de sua adesão. Além 
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disso, há também uma revisão bibliográfica sobre o recorte etário realizado - jovens nascidos 

na década de 1990 e sua relação com a tecnologia e colaboração. O principal objetivo deste 

capítulo reside na elaboração de premissas e hipóteses a serem investigadas. 

Já em Recursos Metodológicos, o segundo capítulo, a metodologia de pesquisa é 

elucidada: abordagem, método, tipos, instrumentos de coleta, operacionalização dos 

constructos, amostras e populações e método de análise. Esta seção se propõe a consolidar um 

percurso metodológico que responda aos objetivos propostos. 

No terceiro capítulo, Análise de Resultados, os dados obtidos na pesquisa survey são 

organizados e analisados, comprovando ou refutando as hipóteses estabelecidas no capítulo 

Referencial Teórico.  

O capítulo final, por sua vez, apresenta uma discussão dos resultados, elucidando 

principais aprendizados e conclusões relacionados aos objetivos de pesquisa. Limitações da 

pesquisa são exploradas, buscando direcionar a interpretação dos dados, bem como apresentar 

sugestões para estudos futuros. Tendo em vista o caráter profissional do curso de mestrado 

exercido, há também uma reflexão acerca das contribuições do estudo para o meio acadêmico 

e para o mercado brasileiro.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico tem como principal objetivo elucidar o conceito de consumo 

colaborativo e suas diferentes vertentes. Tendo em vista o objetivo do estudo, esta seção 

também aborda o comportamento do jovem brasileiro que está liderando esse movimento, bem 

como os fatores motivacionais que envolvem sua adesão, permitindo a elaboração de hipóteses 

para estudo.  

Para maior detalhamento, o capítulo foi dividido da seguinte maneira: 
1) O novo antigo compartilhamento: Análise dos fenômenos de colaboração e 

compartilhamento ao longo da história, com foco nas mudanças frente aos diferentes 

modelos socioeconômicos. 

2) O que é meu é seu: Consumo colaborativo: Conceituação, princípios do 

consumo colaborativo e sua relação com o comportamento do consumidor.  

3)    Perspectivas de um novo consumo: Discussão sobre fatores propulsores e 

barreiras do consumo colaborativo no Brasil, elucidando perspectivas de uma nova forma 

de consumir.  

4) As diferentes formas de compartilhar: Descrição dos diferentes sistemas que 

compõem as práticas colaborativas.  

5) Os jovens e a colaboração: Principais características dos jovens nascidos na 

década de 1990 e a sua relação com a tecnologia e a colaboração – justificativa do recorte 

do estudo.  

6) Fatores motivacionais do consumo colaborativo: Conceituação dos diferentes 

tipos de motivação e descrição dos principais fatores motivacionais relacionados ao 

consumo colaborativo. 
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2.1 O NOVO ANTIGO COMPARTILHAMENTO 
 

 O compartilhamento é um fenômeno tão antigo quanto a humanidade (BELK, 2014). A 

forma de efetuá-lo, no entanto, sofre alterações constantes desde a pré-história em função de 

mudanças nos modelos socioeconômicos: novas relações sociais, tecnologias e fatores de 

produção (BELK, 2014).  

No contexto histórico, um fator que teve grande impacto na sociedade foi, sem dúvidas, 

o desenvolvimento industrial, marcado pela primeira e segunda revoluções industriais nos 

séculos XVII, XIX e XX. Esse movimento contribuiu de forma significativa para que fosse 

estabelecida uma lógica da mercadoria: maior número e variedade de produtos (mecanização 

dos sistemas de produção), leis da oferta e demanda, além do trabalho e dos bens materiais 

como centro da estrutura social (PUECH, 2008).  

Segundo Zygmunt Bauman (1999), nesse contexto, surgiram novas estruturas sociais, o 

que fez com que as relações entre os indivíduos se tornassem diferentes na medida em que suas 

realidades mudavam. Diante do questionamento de antigos costumes e tradições e a criação de 

novos conflitos, a modernidade foi marcada pela segregação de indivíduos, classes e nações, o 

que fez com que os princípios colaborativos fossem reprimidos.  

Para Sennet (2012), o contexto pode distorcer ou reprimir a capacidade dos indivíduos 

de viver juntos, mas não elimina, nem pode eliminar essa capacidade. Como animais sociais, a 

sociedade é capaz de cooperar mais profundamente do que imagina a ordem social. 

 No século XXI, por sua vez, houve uma grande mudança nas dinâmicas sociais, 

comunicacionais e econômicas: o surgimento da internet, que afetou profundamente a forma 

como os indivíduos se comunicam e vivem (CASTELLS, 2003). De acordo com Marshall 

McLuhan (2007), filósofo canadense e teórico de comunicação, o advento de uma nova 

tecnologia de comunicação, promove um ambiente totalmente novo que interfere no nível 

cognitivo, no modo de pensar. Para Castells (2009, p.68), “esse é [...], no mínimo um evento 

histórico da mesma importância da Revolução Industrial do século XVIII, introduzindo um 

padrão de descontinuidade nas bases materiais da economia, sociedade e cultura”.   

Jeremy Rifkin (2011), um dos mais renomados pensadores sociais da 

contemporaneidade, evoluiu o pensamento sobre as transformações proporcionadas pelas 

tecnologias de comunicação e informação ao afirmar a necessidade de uma nova economia 

frente a uma decadente Segunda Revolução Industrial. O autor defende que revoluções 
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econômicas na história acontecem quando novas tecnologias comunicacionais convergem com 

sistemas energéticos. A junção da internet com energias renováveis, então, estaria dando origem 

à Terceira Revolução Industrial.  

O filósofo Michel Puech (2008) compartilha o ponto de vista de que está em curso uma 

terceira revolução industrial. Para o autor, a nova economia questiona a lógica da mercadoria – 

oferta e demanda, escassez de bens – e caracteriza-se pela abundância: não importa quantas 

vezes um vídeo ou filme é assistido na internet, ele continua disponível e reprodutível. A 

circulação da informação não obedece às mesmas regras que a circulação de mercadorias 

(KAUFMAN, 2013).   

De acordo com Kaufman (2013), é importante salientar que muitos economistas, 

diferente de Rifkin (2011), creem que estas transformações não configuraram mudanças 

radicais no sistema econômico, como a mecanização dos sistemas de produção na Primeira 

Revolução Industrial. Dessa forma, eles não atribuem ao advento a origem de uma nova 

economia.  

Independente da opinião, é inegável que a internet trouxe novas perspectivas para o 

compartilhamento (BELK, 2014; BOTSMAN; ROGERS, 2011; GRASSMUCK, 2013). Sua 

criação permitiu uma maior horizontalização da relação entre os indivíduos e reinventou antigas 

formas de compartilhar (BELK, 2014). Grassmuck (2013) considera o surgimento das 

tecnologias digitais a grande “virada do compartilhamento”. 

Para Maffesoli (1990), na sociedade contemporânea, a tecnologia tem o poder de 

potencializar a “comunicação-comunhão”. Isso se aplica à internet. Por meio de seu advento, 

os intercâmbios on-line puderam proporcionar vínculos tão estreitos como o de indivíduos de 

aldeias e vilas, mas em uma escala muito maior e não confinada (BOTSMAN; ROGERS, 

2011); Comunidades de base renasceram e permaneceram, independentes de fronteiras ou 

demarcações territoriais fixas; novos formatos de comunidades foram criados (LEMOS, 1997). 

Com isso, o antigo compartilhamento ganhou status de consumo colaborativo, atingindo 

escalas nunca possíveis anteriormente (BELK, 2014).  

Segundo Botsman e Rogers (2011), mais do que gerar escala, a internet garante a massa 

crítica necessária para a sustentação das redes de consumo colaborativo. Rifkin (2014), por sua 

vez, afirma que o seu poder de conectar tudo e todos aliado ao impulso social de extrema 

produtividade nos direciona cada vez mais rápido a uma era de bens e serviços de fluxo livre, 

levando à ascensão dos bens colaborativos. 
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Assim, apesar do compartilhamento fazer parte de nossa história (BELK, 2014), sem as 

inovações tecnológicas, o consumo colaborativo nunca teria saído do status de vendas de 

garagem ou de carona para os vizinhos (BÉCHAUX, 2014). Hoje, as ferramentas digitais “não 

são uma alternativa para a vida real, são parte dela. E, sobretudo, tornam-se cada vez mais os 

instrumentos coordenadores de eventos no mundo físico” (SHIRKY, 2011, p. 37). 

 

2.2 O QUE É MEU É SEU: CONSUMO COLABORATIVO 

 

Seja no mercado ou na academia, há uma comum confusão na definição de consumo 

colaborativo. Um dos motivos disso reside no fator novidade do fenômeno, que faz com que as 

pessoas empreguem um discurso de tendência, sofisticação tecnológica, progresso e inovação, 

ultrapassando por vezes a sua real conceituação. Em outras palavras, o valor positivo simbólico 

desta forma de consumo faz com que pessoas e empresas se apropriem dele de modo errôneo 

(FRENKEN, 2017).  

Na literatura científica, não há um consenso sobre a sua definição (BARDHI; 

ECKHARDT, 2012; BELK, 2014; BOTSMAN; ROGERS, 2011; GANSKY, 2010; 

LAMBERTON; ROSE, 2012). O conceito foi elucidado pela primeira vez por Algar (2007), 

que o resumiu à prática da partilha, empréstimos comerciais, aluguel e trocas adaptadas à 

realidade atual do século XXI, a da internet (BELK, 2014). Botsman e Rogers (2011) e Belk 

(2010) complementaram a definição ao afirmar que a prática não envolve somente bens 

tangíveis como também intangíveis - tempo, espaço, valores e ideias. 

Em 2015, Meelen e Frenken questionaram diferentes definições e defenderam a noção 

de subutilização como forma fundamental de conceituar consumo colaborativo, uma vez que 

por meio dela é possível distinguir serviços colaborativos de serviços pessoais sob demanda. 

Para os autores, existe uma grande diferença entre usar uma plataforma como o Uber e um 

Blablacar. O primeiro caso configura-se como serviço sob demanda, já que uma pessoa pede a 

outra para dirigir de um ponto A a um ponto B. Sem o pedido, a viagem não teria sido feita em 

primeiro lugar. Já no segundo caso, o consumidor ocupa um assento no carro de uma pessoa 

com o destino pré-determinado. Mesmo sem ele, a viagem ocorreria. Dessa forma, a plataforma 

se configura como colaborativa, já que o serviço parte do desuso de um espaço.  

No caso do Airbnb, existe também uma diferenciação entre serviços colaborativos e a 

comum prática do aluguel. Se uma pessoa escolhe compartilhar um quarto ou sua casa inteira 
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enquanto viaja, isso seria considerado consumo colaborativo com base em uma subutilização 

temporária. Agora, o caso de morar em um lugar e alugar outro exprime a tradicional prática 

do aluguel.   

Outro fator que colabora para a divisão de opiniões sobre o tema é a relação do 

fenômeno com o dinheiro. Bardhi e Eckhardt (2012), Lamberton e Rose (2012) e Gansky 

(2010) argumentam que o consumo colaborativo consiste no acesso a bens mediado por algum 

tipo de compensação financeira. Botsman e Rogers (2011), acreditam, no entanto, que há uma 

motivação maior que envolve o consumo colaborativo, não tendo necessariamente um retorno 

financeiro e/ou tangível: “estamos reaprendendo a criar valor a partir de recursos 

compartilhados e abertos de maneiras que equilibram o interesse próprio com o bem da 

comunidade maior” (p. 59). Já para Benkler (2004), as iniciativas desse sistema poderiam até 

ser destruídas pela presença do dinheiro. 

Independente da definição utilizada, Botsman e Rogers (2011) elucidaram quatro 

princípios que orientam o consumo colaborativo: a massa crítica, a capacidade ociosa, a crença 

no bem comum e a confiança entre desconhecidos. 

A massa crítica é um conceito sociológico que exprime um impulso suficiente para um 

sistema tornar-se sustentável (BALL, 2006). Segundo Botsman e Rogers (2011), ela é essencial 

para a manutenção do consumo colaborativo, pois tem a ver com escolhas: na competição com 

as compras tradicionais, é necessário que o consumo colaborativo seja conveniente e que os 

consumidores tenham opções suficientes. Um exemplo claro disso são as trocas e 

compartilhamento de roupas – é preciso ter opções de tamanho, cores, modelos e estilos. Outro 

ponto importante consiste na prova social: é necessário que um grupo de indivíduos mostre que 

vale a pena experimentar e aderir. 

Segundo os autores, a capacidade ociosa consiste no potencial ocioso de um produto 

quando está em desuso e a possibilidade de maximizar o seu uso. A furadeira é um bom exemplo 

dessa premissa pois, depois de ser utilizada em situações bastante específicas é esquecida e 

deixada em desuso. Essa premissa está diretamente ligada à noção de subutilização defendida 

por Meelen e Frenken (2015).  

A crença no bem comum, por sua vez, é essencial para que as pessoas se organizem 

para cuidar dos recursos que interessam a elas. Sob a ótica de Botsman e Rogers (2011), o 

conceito perdeu a força ao longo dos séculos. No entanto, atualmente está sendo resignificado 

pelo advento das tecnologias digitais, que reforçam os valores de comunidade. 
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Já no que se refere à confiança, Luhmann (1979) a define como uma atitude em resposta 

à complexidade, a incerteza de prever o futuro, o que também envolve a expectativa do 

cumprimento de promessas. Para Botsman e Rogers (2011), essa premissa é essencial para a 

economia colaborativa e vem sendo reinventada pela tecnologia.  

Historicamente, embora existam exceções, as pessoas tendiam a não interagir e muito 

menos compartilhar com estranhos. O compartilhamento foi confinado a pessoas confiáveis, 

como familiares, amigos e vizinhos (BENKLER, 2004). No entanto, as plataformas de hoje 

criaram novas formas de estabelecer a confiança entre pares. Uma dessas manifestações 

consiste na reputação virtual: quanto melhor for a reputação do indivíduo na internet, maiores 

as chances de realizar transações e fechar negócios (LAUTERBACH, 2009). Essa dinâmica, 

traduzida em avaliações e notas, redimensionou as fronteiras entre consumidor e fornecedor, 

conhecidos e desconhecidos, podendo atribuir escala global ao fenômeno (PECHLIVANIS, 

2016). 

 

2.3. PERSPECTIVAS DE UM NOVO CONSUMO 

 

O consumo colaborativo é um fenômeno global (GANSKY, 2010; RIFKIN, 2000; 

TEUBNER, 2014) que tem atraído cada vez mais consumidores (BOTSMAN; ROGERS, 2011; 

OWYANG; SAMUEL; GREENVILLE, 2014). A popularidade do tema tem aquecido 

discussões no mercado e na academia, dividindo opiniões sobre as perspectivas de seu futuro 

(BOTSMAN; ROGERS, 2011; OWYANG; SAMUEL; GREENVILLE, 2015). Será esta uma 

resposta eficaz para a sociedade atual? Será a colaboração o futuro da economia? 

No contexto vigente, há propulsores e barreiras para a ascensão do fenômeno no Brasil. 

Sob a ótica de Bockmann (2013), eles podem ser divididos em fatores sociais, culturais, 

econômicos e tecnológicos. A discussão desses tópicos auxilia na estruturação do pensamento 

sobre o futuro desse novo consumo. Este capítulo será destinado a isso. 

No que se refere aos fatores sociais, o aumento da concentração populacional trata-se 

de um dos principais propulsores do consumo colaborativo (KRISTON; SZABO; INZELT, 

2010). Para os autores, esse movimento aumenta tanto a oferta quanto a demanda de produtos, 

gerando maiores oportunidades para o consumo colaborativo. Esse raciocínio é corroborado 

por Dora Kaufman (2013), que em seu livro “Empresas e Consumidores em Rede: Um Estudo 

das Práticas Colaborativas no Brasil”, afirma que a colaboração é natural e intrínseca aos 
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indivíduos, sendo extremamente provável a sua adoção quando estimulados. Além disso, as 

características relacionais dos brasileiros podem ser entendidas como um possível facilitador à 

difusão dessa prática (DAMATTA, 1997). Para o autor, no Brasil, a unidade básica de uma 

sociedade não está no indivíduo, mas sim nas suas relações familiares, de amizade e de afeto. 

A maior consciência socioambiental é outra questão que contribui para o crescimento 

do movimento. De acordo com Botsman e Rogers (2011), após a crise mundial de 2008, uma 

parte da população percebeu que a natureza e a economia não suportariam mais um modelo 

baseado na descartabilidade dos produtos. Dessa forma, estão gradativamente se afastando de 

formas de consumismo centralizadas, abrindo espaço para o compartilhamento, 

sustentabilidade, agregação, abertura e cooperação (BOTSMAN; ROGERS, 2010; PORTER; 

KRAMER, 2011). Para Mont (2004), a colaboração surge como forma alternativa para se lidar 

com padrões de comportamentos não sustentáveis da sociedade.  

Para Bockmann (2013), esse comportamento é resultado do altruísmo geracional 

vivenciado pelos consumidores: eles sentem-se responsáveis pelas gerações anteriores e pelas 

próximas gerações, assumindo posicionamentos que valorizam a comunidade e o coletivo. Na 

defesa do consumo colaborativo, os indivíduos transmitem uma norma social, um ensinamento 

que diz respeito à importância do desenvolvimento sustentável e da comunidade. 

Outro fator social e cultural que garantiu maior relevância do fenômeno reside no 

positivo valor simbólico adquirido. A percepção do consumo colaborativo está conectada ao 

progresso, inovação, sustentabilidade, tendência, principalmente por associações com empresas 

que obtiveram grande sucesso nos últimos anos como Uber e Airbnb, os chamados ‘unicórnios’. 

Isso faz com que cada vez mais pessoas e empresas busquem fazer parte do movimento, levando 

à maior participação e a ondas de empreendedorismo colaborativo (FRENKEN, 2017; CB 

INSIGHTS, 2017). 

Dentre os propulsores econômicos, o principal fator consiste na priorização do acesso à 

posse. Objetos e serviços de consumo antes caros e destinados a um pequeno grupo de 

consumidores tornaram-se acessíveis a grande massa (BOCKMANN, 2013; BOTSMAN; 

ROGERS, 2011). A dinâmica permitiu que os indivíduos gerassem renda por meio de recursos 

e produtos ociosos (BOTSMAN; ROGERS, 2011). Dessa forma, economicamente, houve um 

empoderamento das pessoas que detêm de objetos/recursos e uma maior democratização e 

flexibilidade do consumo (CHUI, 2012). 

Já no caso dos propulsores tecnológicos, a grande questão está na ascensão do big data 
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˗ dados e processos cuja distribuição, diversidade e/ou velocidade de criação requerem o uso 

de novas tecnologias de armazenamento e análise para permitir a captura do valor inserido neles 

(FRANCISCO, 2014). Por meio dessa tecnologia, foi possível disseminar dados através das 

redes sociais, o que facilitou as transações de pessoa para pessoa. De acordo com Botsman e 

Rogers (2011), esse movimento gerou a massa crítica necessária para o desenvolvimento da 

economia colaborativa. Outra questão diz respeito ao crescimento do uso de smartphones, que 

por meio do big data – mapeamento por GPS, cálculo de capacidade e integração com as mídias 

sociais – aproximou pessoas e produtos/serviços, oferta e demanda. 

Diante desses diferentes estímulos à disseminação do movimento, muitos autores 

passaram a defender o consumo colaborativo como uma alternativa ao vigente modelo 

capitalista. Charles Leadbetter (2008), por exemplo, possui uma visão otimista sobre o 

fenômeno: se no século XX – marcado pelo hiperconsumismo – os indivíduos eram definidos 

por aquilo que possuíam; com o consumo colaborativo, os indivíduos serão definidos pela sua 

reputação, pela comunidade e por aquilo que acessam, compartilham e doam. Já para Mont 

(2004), as necessidades sociais e de pertencimento a grupos ou comunidades serão substituídas 

por sociedade virtuais com base na colaboração. Belk (2014) e Rifkin (2016) corroboram o 

pensamento afirmando que a premissa “você é o que você possui” se converterá para uma nova 

máxima: “você é o que você compartilha” (p. 5).  

Apesar das visões otimistas, há ainda grandes barreiras a serem derrubadas para que 

consumo colaborativo assuma status de revolução, principalmente no que diz respeito a fatores 

sociais, culturais e econômicos (BELK, 1985; EASTMAN; GOLDSMITH; FLYNN, 1999; 

MONT, 2004; RICHINS; DAWSON, 1992). 

Os padrões de consumo podem ser destacados como um dos principais desafios de 

dimensão social e cultural (MONT, 2004). Diante da cultura capitalista, há barreiras inerentes 

aos indivíduos como, por exemplo: o materialismo, que carrega a percepção de que os recursos 

são escassos e que o compartilhamento pode ocasionar perda para o indivíduo (BELK, 2007); 

o status social e o sentimento de felicidade gerado pela posse, na qual o número e a qualidade 

dos objetos consistem em uma forma de mensuração do sucesso da vida (MONT, 2004); e o 

papel aspiracional do consumo, em que os objetos são meios de expressão de personalidade e 

posição social (BELK, 1985; EASTMAN; GOLDSMITH; FLYNN, 1999; RICHINS; 

DAWSON, 1992). 
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É importante mencionar que a disseminação de padrões de consumo não ocorreu 

totalmente de forma voluntária (MAURER, 2012). De acordo com Daugverne (2010), a 

indústria da propaganda teve um papel essencial na mudança do comportamento, promovendo, 

de forma criativa, a conexão entre a compra de bens e os sentimentos de autoestima, liberdade, 

aventura e sucesso.  

Além da relação com o consumo, outra barreira cultural diz respeito à confiança, 

premissa essencial do consumo colaborativo (BOTSMAN; ROGERS, 2011). No contexto 

brasileiro, há o conhecido arquétipo da malandragem, que consiste no indivíduo que utiliza as 

relações pessoais para se beneficiar, ganha o máximo com o mínimo de esforço (DAMATTA, 

1984). Mais do que apenas uma desonestidade, a malandragem tornou-se um jeito de ascender 

socialmente, de viver e sobreviver (p. 70):  
 
 
“A malandragem, assim, não é simplesmente uma singularidade inconsequente de 
todos nós, brasileiros. Ou uma revelação de cinismo e gosto pelo grosseiro e pelo 
desonesto. É muito mais que isso. De fato, trata-se mesmo de um modo – jeito ou estilo 
– profundamente original e brasileiro de viver, e às vezes de sobreviver, num sistema 
em que a casa nem sempre fala com a rua e as leis formais da vida pública nada têm a 
ver com as boas regras da moralidade costumeira que governam a nossa honra, o 
respeito e, sobretudo, a lealdade que devemos aos amigos, aos parentes e aos 
compadres. ” 
 
  

Segundo o autor, esse comportamento pode ocorrer em diferentes dimensões, inclusive 

no consumo. Dessa forma, muitas pessoas podem associá-lo às práticas colaborativas, 

impedindo-as de estabelecer relações com outras pessoas e empresas. É importante mencionar 

que no Brasil já houveram casos de má-fé e violência no uso de plataformas de colaboração 

que se tornaram pautas da mídia como, por exemplo, uma jovem de Minas Gerais que foi morta 

após combinar uma carona via WhatsApp (G1, 2017).  

No que se refere às barreiras econômicas, segundo Dora Kaufman (2013), existe um 

claro conflito entre a cultura colaborativa e a cultura corporativa, o que inclui mesmo as 

empresas consideradas mais abertas aos novos movimentos sociais e econômicos. Para a autora, 

os fundamentos que norteiam a concepção de empresa foram forjados na era industrial, 

resultando em estruturas hierárquicas, centralizadas, baseadas em um modelo industrial. Esse 

conflito abre espaço para relações trabalhistas abusivas, salários baixos, falta de 

regulamentação que são, por vezes, minimizados e invisibilizados pela percepção positiva do 

movimento (MALHOTRA; VAN ALSTYNE, 2014). 
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Nesse contexto, para a maior disseminação do consumo colaborativo, é necessário que 

as empresas se reinventem, incorporando premissas da colaboração de maneira ética e eficiente. 

O grande desafio reside em equacionar a cultura da colaboração com mercados altamente 

competitivos, ser transparente e preservar a competitividade (KAUFMAN, 2013).  

Diante dessas barreiras, inúmeros autores passaram a questionar as perspectivas do 

movimento. Nestór Canclini (2016), por exemplo, levantou um debate sobre os seus limites: é 

possível compartilhar tudo? Para o autor, a resposta depende do bem que é compartilhado. Há 

maior facilidade no compartilhamento de bens intangíveis e de uso eventual, no entanto, quanto 

maior for a proximidade e o vínculo emocional do indivíduo com o objeto, menor a 

predisposição em compartilhar.  

Arvind Malhotra e Marshall Van Alstyne (2014) complementam o pensamento do autor, 

contestando a sua capacidade do movimento em se tornar uma alternativa ao modelo capitalista, 

tendo em vista padrões de consumo arraigados na posse, falta de regulamentação e relações 

trabalhistas abusivas e salários baixos. Para eles, a solução não seria eficaz para o vigente 

contexto. 

Independentemente das diferentes opiniões sobre o futuro da economia colaborativa, é 

inegável a relevância do tema (BOTSMAN; ROGERS, 2011; OWYANG; SAMUEL; 

GREENVILLE, 2013). Para que haja cada vez mais melhores perspectivas para o movimento, 

é preciso endereçar as suas barreiras, os seus aspectos negativos, indo além das atuais 

convenções e percepções (MALHOTRA; VAN ALSTYNE, 2014).  
 

2.4. AS DIFERENTES FORMAS DE COMPARTILHAR 

 

 No contexto da economia colaborativa, a estrutura de oferta e demanda é menos rígida 

e limitada do que a de uma compra tradicional: não há uma moeda única de escambo ou posse 

total de um produto, há inúmeras transações e formas de compartilhar (GANSKY, 2010). 

Botsman e Rogers (2011) organizaram essas práticas em três diferentes sistemas: (i) sistema de 

serviços de produtos (SSP); (ii) mercados de redistribuição e (iii) estilos de vida colaborativos. 

 Sob a ótica dos autores, o sistema de serviços e de produtos (i) prioriza o acesso em 

detrimento da posse, permitindo a utilização de um produto sem a necessidade de adquiri-lo. 

Nessa dinâmica, produtos tangíveis transformam-se em serviços intangíveis, o que possibilita 

diminuir a quantidade de bens em circulação e atribuir uma vida útil mais longa aos produtos. 
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Gansky (2011) afirma que os produtos compartilhados devem possuir quatro atributos: 

durabilidade, flexibilidade, passibilidade de conserto e sustentabilidade.  

Por apresentar grande variedade, este sistema pode ser categorizado em dois modelos: 

o “de uso” e o “de vida longa”. O primeiro modelo inclui itens que possuem grande capacidade 

ociosa como, por exemplo, ferramentas para a casa utilizadas uma única vez, bolsas que saem 

da moda, roupas de ocasiões específicas, entre outros. Já o segundo, enquadra produtos que 

possuem menor necessidade de descarte ou mesmo nova compra, já que a manutenção e o 

reparo fazem parte de seu ciclo de vida. Produtos eletrônicos fazem parte dessa categoria.    

De acordo com Botsman e Rogers (2011), essa prática já é realizada há bastante tempo 

como, por exemplo, o aluguel de vestidos de festa. No entanto, a internet possibilitou 

compartilhar uma maior quantidade de produtos de maneira mais conveniente. A evolução 

desse sistema pode ser vista em projetos de aluguel de ferramentas ou de livros, de acessórios 

de moda, além dos já disseminados compartilhamentos de bicicletas e carros. Como exemplos 

no Brasil, há o House of Bubbles, Bike Rio e Blablacar (Quadro 1). A Blablacar, em apenas 

dois anos de atuação no País, já ultrapassou 1,6 milhões de usuários e 38 mil rotas (site oficial 

Blablacar, 2017).   

 

Quadro 1: Sistema de serviços e de produtos 

Sistema colaborativo Descrição Exemplos no Brasil 

Sistema de serviços  

e de produtos (SSP) 

O sistema de serviços e de 
produtos (i) prioriza o acesso 
em vez da posse, permitindo a 
utilização de um produto sem a 
necessidade de adquiri-lo. Um 
de seus formatos mais comuns 
é o aluguel (BOTSMAN; 
ROGERS, 2011).  

House of Bubbles – Guarda-roupa 
colaborativo que opera por meio de um 
sistema de assinaturas. Os planos variam de 
acordo com o número de roupas utilizadas 
simultaneamente (site oficial House of All, 
2017). 

Bike Rio – Iniciativa sustentável da 
Prefeitura do Rio de Janeiro em parceria 
com o banco Itaú, que permite o 
compartilhamento de bicicletas - 
disponíveis em estações ao redor da cidade 
(site oficial Bike Rio, 2017). 

Blablacar - Maior comunidade de caronas 
de longa distância do mundo.  A plataforma 
conecta motoristas e passageiros dispostos 
a viajar entre cidades e compartilhar o custo 
da viagem (site oficial Blablacar, 2017). 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O mercado de redistribuição (ii) atua por meio da troca, doações, compra e venda de 

produtos usados. Nessa dinâmica, há a transferência de propriedade, referindo-se à 

copropriedade (BELK, 2007; BOTSMAN; ROGERS, 2011). Para Botsman e Rogers (2011), 

esse mercado baseia-se em uma prática antiga, no entanto, a internet facilitou e amplificou essas 

transações ao possibilitar a construção de comunidades virtuais em que as pessoas possuem os 

mesmos interesses.  

Nesse sistema, o desperdício dá lugar a novos usos para o produto. Para os autores (2011, p. 

62), “a redistribuição é o quinto R – reduzir, reciclar, reutilizar, reformar, redistribuir – e é considerada 

uma forma sustentável de comércio”.  A prática contesta a relação tradicional entre produtor, varejista 

e consumidor, propondo uma alternativa às doutrinas de “comprar mais” e de “comprar novo”.  

Um bom exemplo dessa prática consiste na plataforma Enjoei, loja on-line de roupas, 

acessórios e calçados usados em que é possível comprar e vender. De acordo com o portal IstoÉ 

Dinheiro (2016), Enjoei tornou-se um dos principais brechós virtuais do País, atingindo 2 

milhões de usuários cadastrados e 1,6 milhão de produtos à venda. Outras iniciativas no Brasil 

tratam-se do Estante Virtual, Uzlet e Ficou Pequeno (Quadro 2).  

 

Quadro 2: Mercado de redistribuição 

Sistema colaborativo Descrição Exemplos no Brasil 

Mercado de 

redistribuição 

O mercado de redistribuição 
(ii) atua por meio da troca, 
doação, compra e venda de 
produtos usados. Nessa 
dinâmica, há a transferência de 
propriedade, referindo-se à 
copropriedade (BELK, 2007; 
BOTSMAN; ROGERS, 2011).  

Enjoei – Plataforma on-line em que é 
possível comprar e vender roupas, 
acessórios e calçados usados (Exame, 
2016). 

Estante Virtual – Plataforma online em 
que é possível comprar e vender livros 
usados (Exame, 2016). 

Uzlet – Plataforma especializada na 
compra e venda de aparelhos celulares 
usados (Exame, 2016). 
 

Ficou Pequeno – Plataforma especializada 
na compra e venda de roupas de bebês e 
crianças (Exame, 2016). 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O terceiro e último sistema consiste no estilo de vida colaborativo (iii), no qual 

indivíduos de interesses semelhantes estão se reunindo cada vez mais para compartilhar e trocar 

ativos intangíveis como, tempo, espaço, habilidades e dinheiro. Os produtos não são mais o 

grande objetivo das transações, mas sim as interações humanas. 

Neste sistema, as relações sociais começam no ambiente on-line, mas possuem a 

possibilidade de migrar para ambientes off-line – como um carro, uma casa ou um escritório. 

Isso reforça a premissa da confiança no consumo colaborativo, refletida na reputação virtual 

dos usuários – notas, estrelas, comentários, entre outros (BOTSMAN; ROGERS, 2011).   

Em seu livro Modernidade e Identidade, Giddens (2002) argumenta que devido à 

existência de múltiplos ambientes de ação, as escolhas de estilo de vida tendem a ser 

segmentadas para o indivíduo, os chamados setores. Como apresentado por Botsman e Rogers 

(2011), o estilo de vida colaborativo está incluso em diversos setores: espaços de trabalho, bens, 

tarefas, tempo e recados, jardins, habilidades, alimentos e vagas de estacionamento. Os autores 

definiram alguns tipos de estilo de vida: Crowdsourcing, Crowdfunding, Crowdlearning, 

Couchsurfing, Coworking, conforme descritos no Quadro 3. 
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Quadro 3: Descrição dos tipos de estilos de vida colaborativos 

Tipo de Estilo de Vida Descrição 

Crowdsourcing 

Modelo de negócio, baseado na web, que utiliza as 
soluções criativas de uma rede distribuída de 
indivíduos que atuam através de um convite aberto, 
ou seja, é uma ferramenta de cocriação a partir da 
participação on-line. 

Crowdfunding 

Financiamento coletivo, a partir de redes de 
pessoas e/ou instituições que investem em projetos 
criativos, ou seja, várias pessoas contribuem, com 
pequenas quantias, de maneira colaborativa, para 
viabilizar uma ideia, um negócio, um projeto. 

Crowdlearning 
Proporciona o aprendizado colaborativo, onde as 
pessoas compartilham os conhecimentos que 
detém com quem tem o interesse de aprender. 

Couchsurfing 
Compartilhamento de hospedagem para pessoas 
que viajam a passeio ou a negócios. É uma rede 
mundial para fazer conexões entre viajantes e as 
comunidades locais que visitam. 

Coworking 
Compartilhamento de espaço e recursos de 
escritório, reunindo pessoas em escritórios de 
trabalho coletivo. 

 
Fonte: Adaptado de GONÇALVES, 2015. 

 

Dentre os exemplos desse sistema, há a plataforma de crowdlearning Bliive, que 

estabelece trocas de aprendizado tendo o tempo como moeda de troca. Em quatro anos, o 

projeto acumulou mais de 100 mil usuários ao redor do mundo (Trip, 2017). Tão bem-sucedido 

quanto é o projeto Catarse, primeira plataforma de financiamento coletivo de projetos criativos 

do Brasil. No total, já foram realizados mais de 6.500 financiamentos, totalizando 74 milhões 

de reais (site oficial Catarse, 2018). Outras iniciativas tratam-se das plataformas Cinese.me e 

Couchsurfing (Quadro 4).   
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Quadro 4: Estilo de vida colaborativo 

Sistema colaborativo Descrição Exemplos no Brasil 

Estilo de vida 

colaborativo 

O estilo de vida colaborativo 
(iii) consiste no 
compartilhamento ou troca de 
bens intangíveis como, tempo, 
espaço e habilidades 
(BOTSMAN; ROGERS, 
2011) 

Bliive – Plataforma de crowdlearning e 
rede colaborativa de troca de tempo (site 
oficial Bliive, 2018) 

Cinese.me– Plataforma de crowdlearning 
para promover encontros entre pessoas 
que desejam dividir conhecimentos, 
sonhos, habilidades e experiências em 
qualquer lugar (site oficial Cinese, 2018). 
 

Catarse – Primeira plataforma de 
financiamento de projetos criativos no 
Brasil (site oficial Catarse, 2018) 
 

Couchsurfing – Comunidade on-line de 
viajantes, que conecta pessoas que buscam 
hospedagem com anfitriões. O principal 
objetivo é a troca cultural (site oficial 
Couchsurfing BR, 2018) 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na presente dissertação, para entendimento do potencial da colaboração, serão 

abordados principalmente os sistemas de serviços, de produtos e de estilos de vida 

colaborativos, que permitem maior variedade de modelos de negócios e vão além de produtos 

já usados.  

  

2.5. OS JOVENS E A COLABORAÇÃO 

 

Segundo Botsman e Roger (2011), os jovens são considerados os principais agentes da 

economia colaborativa. Mais do que uma noção de sujeito social tomada com base em 

estereótipos do comportamento jovem, essa relação é justificada pelo contato com as 

tecnologias digitais: há relevantes diferenças socioculturais no grupo de indivíduos nascidos 

após o advento da internet, na década 1990 (HOWE; STRAUSS, 2000; PRENSKY, 2002; 

TAPSCOTT, 1999).  
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Por terem convivido com o universo digital desde o nascimento, as pessoas presentes neste 

recorte etário – nascidas na década de 1990 – possuem grande facilidade em conectar-se em rede e 

absorver comportamentos oriundos de interações e comunidades virtuais, transitando organicamente 

nos ambientes on-line e off-line (LEMOS, 2010). Isso pode ser exemplificado pelo acesso às redes 

sociais. De acordo com a plataforma quantitativa da Kantar Ibope, Target Group Index (2017), 76,3% 

desse público as utiliza; esse número, no entanto, diminui para 58% na população geral.  

É importante mencionar que esses indivíduos são comumente associados ao conceito da 

Geração Y ou Millennials, que na definição de Tapscott (2011), tratam-se de jovens nascidos 

entre 1977 e 1997. A popularidade do termo ao longo dos anos, fez com que seu significado se 

esvaziasse, levando à construção de inúmeros estereótipos. Dentre eles, estão características 

como o inconformismo, a transformação, o individualismo, a insatisfação e o consumismo – 

que podem ser verificados em jovens de todas as épocas (OLIVEIRA, 2015).  

Outro aspecto de atenção à teoria consiste na sua representatividade no cenário 

brasileiro. É essencial compreender que não existe uma juventude unânime no País. 

Independente da ação de cada um, há dimensões que interferem na produção de cada jovem 

como sujeito: o gênero, a raça, o extrato social, a escolaridade (CHARLOT, 2000). Os jovens 

brasileiros provenientes de classes populares, por exemplo, não possuem o mesmo acesso e 

oportunidades que a Geração Y retratada em estudos internacionais. Essa construção 

comportamental está mais relacionada à elite brasileira. (ROCHA; PICCININ; BITENCOURT, 

2012).  

Nesse contexto, o presente trabalho terá como foco principal o público nascido na 

década de 1990 devido à maior afinidade com o movimento, não o de trazer maior detalhamento 

sobre o conceito de Geração Y.   

Além da tecnologia, há fatores culturais e sociais que impactam o grupo de indivíduos 

abordado. Um deles se refere ao poder de mudança. Por serem vistos como os mais bem 

preparados, sempre se esperou que esses jovens transformassem o mundo, as empresas e o 

consumo. Criou-se o mito da geração empreendedora, baseado nas famosas iniciativas do Vale 

do Silício. De fato, eles mudaram dimensões da vida, mas não na proporção com que esperavam 

já que haviam ferramentas disponíveis, mas não o essencial, as oportunidades – principalmente 

no que se refere às classes mais baixas (BOX 1824, 2017). Isso se reflete no contentamento 

com suas vidas, esse recorte é o mais descontente da população brasileira – apenas 45,4% estão 

satisfeitos (Target Group Index, 2017).  
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Outro fator determinante para esse público consiste no altruísmo geracional: os jovens 

sentem-se responsáveis pelas próximas gerações (BOCKMANN, 2013). Embora tenham sidos 

criados em meio a uma abundância nunca imaginada por seus pais e avós, eles perceberam que 

há um custo real nesse consumo desenfreado e tornaram-se protagonistas na mudança desse 

paradigma (BOTSMAN; ROGERS, 2011). Essa mentalidade ganhou força não somente pela 

identificação e conscientização, mas também pelo caráter aspiracional que assumiu – tornou-se 

tendência (BOTSMAN; ROGERS, 2011).  

Uma manifestação disso consiste na preocupação com a economia de recursos e meio ambiente. 

Cada vez mais surgem movimentos em torno do questionamento do hiperconsumismo e fortalecem o 

aproveitamento de objetos e materiais (PECHLIVANIS, 2016). Como exemplo, há o movimento 

Slowsumerism, que tem como base a avaliação da qualidade do consumo: eu preciso disso? Serei mais 

feliz com isso? Comprar este produto é incentivar impactos negativos no meio ambiente? (BOX 1824, 

2015).  
Os seus discursos e preocupações, no entanto, nem sempre se traduzem em atitudes. Embora 

esse grupo declare se preocupar mais com o meio ambiente e reciclagem do que a população geral, eles 

estão menos aptos a mudarem seu estilo de vida (Jovens: 60% vs. População geral: 62%) e a fazerem 

um esforço consciente para reciclar (Jovens: 63% vs. População geral: 68%). 

Em suma, o foco deste trabalho em jovens nascidos na década de 1990, dessa forma, 

não surge somente de uma orientação etária, mas sim de um composto cultural e social 

(OLIVEIRA, 2015). De acordo com Marshal McLuhan (2007), o advento de uma nova 

tecnologia de comunicação promove novos tipos de interações e transformações qualitativas 

em toda sociedade. Mais do que uma mudança ferramental, há uma mudança na maneira pensar 

das pessoas. 

 

2.6. FATORES MOTIVACIONAIS DO CONSUMO COLABORATIVO 

 

Quando um indivíduo se encontra diante de uma oportunidade de cooperar, o resultado 

é geralmente positivo, mesmo que nunca o tenha feito antes. Essa é uma das descobertas que o 

professor, consultor e jornalista Clay Shirky (2011) reuniu em seu livro “A Cultura da 

Participação”. Na obra, o autor afirma que as pessoas são movidas por dois blocos de 

motivação: as intrínsecas e as extrínsecas, com base em teorias sociocognitivas (AMABILE; 

HILL; HENNESSEY; TIGHE, 1994).  
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A motivação intrínseca, de natureza pessoal, trata-se da execução de atividades na qual 

o prazer é inerente à mesma. A participação é a principal recompensa (DECI, 1975). Shirky 

(2011) exemplifica com os atos de asseverar competência e pertencer a um grupo. A motivação 

extrínseca, por sua vez, existe em resposta a algo externo à tarefa ou atividade, com o objetivo 

de obter recompensas materiais ou sociais e demonstrar competências e habilidades frente às 

pressões de outros indivíduos (AMABILE; HILL; HENNESSEY; TIGHE, 1994). 

No presente trabalho, um dos objetivos tem como ponto focal consiste no entendimento 

de quais fatores motivacionais mais impactam a decisão dos indivíduos: intrínsecos ou 

extrínsecos. O tema divide opiniões dentre autores, no entanto, para a criação de hipóteses serão 

utilizadas como base as descobertas de Shirky (2011) e Benkler (2006), professor de direito da 

Universidade de Harvard. Ambos defendem que as motivações intrínsecas são tão fortes quanto 

as extrínsecas ou ainda mais. Isso posto, define-se a Hipótese 1: 

 

H1: No consumo colaborativo, motivações intrínsecas são tão ou mais fortes que 

motivações extrínsecas.  

 

 Além do tipo de motivação, este estudo também tem como objetivo a 

compreensão da geração de valor. De acordo com Elster (1998), temos dois principais tipos de 

benefícios que constituem a base para gerar valor no consumo: racionais e emocionais. Para o 

autor, a racionalidade diz respeito a processos de nível individual como a otimização, a 

ordenação de preferências segundo critérios estabelecidos. Já os emocionais, à expressão, à 

emoção proporcionada aos indivíduos.  

No caso da relação dos brasileiros com os benefícios, Lívia Barbosa (2006), em seu 

livro “Cultura, Consumo e Identidade”, afirma que há uma forte cultura da “ontologia 

emocional”, que diz respeito à importância de formas de consumo que suscitam reações 

emocionais. Para a autora, quanto mais forte for a reação experimentada, mais real e relevante 

será o objeto ou a experiência que o proporcionou. Nesse contexto, será trabalhada a seguinte 

Hipótese 2:  

 

H2: No consumo colaborativo, benefícios emocionais são mais fortes que benefícios 

racionais. 
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Diante das diferentes classificações estabelecidas, é necessário entender os fatores 

motivacionais envolvidos no consumo colaborativo. Autores como Bockmann (2013), Moeller 

(2010), Lawson (2011), Lamberton e Rose (2012), Van de Glind (2013), Owyang et al. (2013), 

Hamari et al. (2013), Stene e Holte (2014), Baumeister (2014) e Mohlmann (2015) elucidaram 

diferentes aspectos que impactam as decisões, dentre eles: generosidade, social, imagem, 

finanças, meio ambiente, conveniência e atalho, conforme mostra o Quadro 5. 

 
Quadro 5: Descrição dos fatores motivacionais 

Classificação Autores Premissa 

Generosidade Bockmann (2013) Generosidade com outros e consigo mesmo 

Social 

Baumeister (2014); 
Bockmann (2013);  
Hamari et al. (2013); 
Mohlmann (2015); 
Owyang et al. (2013); 
Stene e Holte (2014); 
Van de Glind (2013); 

Necessidade de interagir com pessoas e 
pertencer a uma comunidade ou movimento 

Imagem 

Baumeister (2014); 
Moeller (2010); 
Mohlmann (2015);  
Owyang et al. (2013); 
Van de Glind (2013); 

Distinção e inovação 

Finanças 

Baumeister (2014); 
Bockmann (2013);  
Hamari et al. (2013); 
Lamberton e Rose (2011); 
Lawson (2011);  
Moeller (2010);  
Mohlmann (2015); 
Owyang et al. (2013);  
Stene e Holte (2014); 
Van de Glind (2013) 

A necessidade de economizar/ganhar dinheiro 
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Meio ambiente 

Baumeister (2014); 
Bockmann (2013); 
Hamari et al. (2013);  
Lawson (2011);  
Moeller (2010);  
Mohlmann (2015); 
Owyang et al. (2013); 
Stene e Holte (2014); 
Van de Glind (2013) 

Benefícios ao meio ambiente 

Conveniência 

Baumeister (2014); 
Bockmann (2013); 
Lamberton e Rose (2011); 
Moeller (2010);  
Stene e Holte (2014); 
Van de Glind (2013) 

Maior flexibilidade  e conveniência de 
consumo 

Atalho Bockmann (2013) Acesso a bens e serviços 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos autores citados. 

Em busca de maior entendimento da relação entre autores e fatores motivacionais 

abordados, foi empregada a metodologia quantitativa de análise de redes, que permite verificar 

a relevância dos atores envolvidos – no caso, autores e fatores (Figura 2). Para seu 

desenvolvimento, foi utilizado o software estatístico R.  
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Figura 2: Relação entre autores e fatores motivacionais abordados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora na plataforma R. 

Dentre as mensurações possíveis do método, há a centralidade de grau que indica o 

número de laços que um ator possui com outros atores, mostrando, dessa forma, quais autores 

abordam um maior número de fatores motivacionais em suas obras. Quanto maior o número de 

laços, mais relevante ele é na rede. Na presente análise, Bockmann (2013), Van de Glind (2013) 

e Baumeister (2014) são os que possuem os maiores índices de centralidade de grau, 

respectivamente 6, 5 e 5. Já no caso dos fatores, financeiro, meio ambiente e social  ˗ 10, 9 e 7, 

respectivamente ˗  são os  que mais se destacam, sendo os mais frequentes e relevantes na 

literatura de economia colaborativa. 

A centralidade de proximidade, por sua vez, aborda trata-se de outra maneira de 

mensurar quantitativamente a relação entre atores. Ela consiste na medida da distância de um 

ator em relação a todos outros numa rede. Quanto maior o índice, mais próximo um ator está 

do restante, tendo maior importância no funcionamento da rede. No caso dos autores, 

Bockmann (2013) e Van de Glind (2013) têm os maiores graus – 0,59 e 055, respectivamente 

– apresentando uma posição estratégica na rede. Já no que se refere aos fatores motivacionais, 

financeiro e ao meio ambiente são melhores conectados aos autores – 0,72 e 0,66, sendo mais 

importantes para a literatura.  
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A terceira e última forma de mensuração abordada é a centralidade de intermediação, 

que quantifica a interação entre atores não adjacentes. Essa métrica é capaz de expressar a 

influência que um ator pode exercer sobre os seus pares em uma determinada rede. Os autores 

mais influentes, nesse caso são Bockmann (2013) e Van de Glind (2013) – 62.7 e 10.15. Nos 

fatores motivacionais, financeiro e ao meio ambiente são os que mais influenciam os estudos. 

O aprofundamento na literatura envolvendo uma metodologia quantitativa como a 

análise de rede permite embasar escolhas – no caso deste estudo, a seleção de quais fatores 

motivacionais abordar na pesquisa quantitativa. Dado os resultados, de acordo com sua 

influência, importância e relevância, serão investigados os fatores: Financeiro, Meio Ambiente, 

Social, Conveniência e Imagem, como mostra o Quadro 6, que já os correlaciona com o tipo de 

motivação e o benefício oferecido.  
 

Quadro 6: Descrição dos fatores motivacionais vs. Motivação e benefício 

Benefício Motivação Classificação Premissa 

Racional Extrínseco Finanças 
A necessidade de 
economizar/ganhar 
dinheiro 

Racional Extrínseco Conveniência 
Maior flexibilidade e 
conveniência de 
consumo 

Racional Intrínseco Meio ambiente Benefícios ao meio 
ambiente 

Emocional Intrínseco Social 

Necessidade de 
interagir com pessoas e 
pertencer a uma 
comunidade ou 
movimento 

Emocional Extrínseco Imagem Distinção e inovação 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Van de Glind (2013).  
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FINANÇAS 

Embora autores como Botsman e Rogers (2011) e Benkler (2004) defendam que, no 

consumo colaborativo, há uma motivação maior do que o retorno financeiro, o fator econômico 

foi um dos mais mencionados em pesquisas anteriores, indicando que os consumidores 

possuem uma abordagem bastante racional (BARDHI; ECKHARDT, 2012; HAMARI; 

UKKONEN; SJÖKLINT, 2013; LAMBERTON; ROSE, 2012; MAURER et al.., 2012; 

MOHLMANN, 2015). 

A motivação corresponde à percepção da redução do custo de uso por meio do 

compartilhamento. Venkatesh et al. (2012) definiu a dinâmica como a compensação cognitiva 

entre os benefícios percebidos e o custo monetário para usá-los. O valor do preço é positivo se 

os benefícios percebidos excederem os custos monetários e vice-versa. 

Mais do que a redução de custos, quando o consumidor assume o papel de provedor e 

disponibiliza seus bens tangíveis ou intangíveis, há também a possibilidade de ganho monetário 

(LAMBERTON; ROSE, 2012).  

Para autores como Auger, Devinney e Eckhardt (2010), a motivação econômica e 

racional é mais importante do que a ética e social para os consumidores. Bardhi e Eckhardt 

(2015) corroboram o pensamento, afirmando que quando as iniciativas são mediadas por 

empresas – como, por exemplo, o Uber, Airbnb – os consumidores tendem a ver a dinâmica 

como econômica e não social. Dessa forma, a motivação é simples: fazer negócios bons e 

econômicos. Em linha com o argumento, Porter (2011) acredita que o potencial da economia 

colaborativa não está na associação à dimensão social, mas sim na possibilidade de atingir 

sucesso econômico por um caminho alternativo.  

Neste contexto, serão trabalhadas as seguintes Hipóteses 3a e 3b nesta dissertação:  
 

 
H3a: A possibilidade de redução de custos e/ou ganho monetário influencia 

positivamente a adesão a serviços colaborativos.  

H3b: A motivação financeira é a principal motivação a serviços colaborativos.  
 

CONVENIÊNCIA 

A conveniência é considerada um importante fator motivacional na adesão de serviços 

colaborativos. Ela é derivada de uma série de razões, dentre elas: os avanços tecnológicos e a 
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mudança de valores em relação à propriedade (BOTSMAN; ROGERS, 2011; VAN DE 

GLIND, 2013).  

As tecnologias digitais permitiram amplificação de ofertas, facilidade de acesso, 

redução de limitações de uso, maior independência dos consumidores e diminuição de 

processos e esforços, fatores que impactam diretamente a jornada de consumo, tornando-a mais 

conveniente (BELK, 2014; BOTSMAN; ROGERS, 2011; BAUMEISTER; WANGENHEIM, 

2014; LAMBERTON; ROSE, 2012; STENE; HOLTE, 2014). 

No que se refere à mudança de valores, Bardhi e Eckhardt (2012) afirmam que a 

economia colaborativa está sendo uma alternativa ao consumo tradicional. Esse movimento 

permite, por exemplo, que uma pessoa possa emprestar ou alugar um item que utilizaria 

somente uma vez ao invés de comprá-lo, o que é uma solução racional e conveniente 

(BOCKMANN, 2013). Outra questão trata-se da flexibilidade proposta pela alternativa, na qual 

as decisões não precisam ser tão complexas ou onerosas (BARDHI; ECKHARDT, 2012). Ou 

seja, através do compartilhamento, o consumidor se torna mais independente dos provedores 

convencionais e suas condições, podendo fazer as escolhas que mais lhe são pertinentes 

(BARDHI; ECKHARDT, 2012).  

Diante desses aspectos, será investigada a seguinte Hipótese 4: 

 

H4: A maior conveniência e flexibilidade influenciam positivamente a adesão a serviços 

colaborativos.  

 

MEIO AMBIENTE 

É esperado que a adesão ao consumo colaborativo seja fortemente relacionada a fatores 

sustentáveis (PROTHERO et al., 2011; SACKS, 2011). Para autores como Albinsson e Perera 

(2012) e Botsman e Rogers (2011), incentivos idealistas – em primeiro lugar, preocupações 

ambientais e éticas – possuem grande importância nessa dinâmica. Eles afirmam que o desejo 

de redução do impacto ambiental e a promoção de causas sociais foram uma força motriz para 

a economia colaborativa. 

Embora os consumidores possam ser ideológica e eticamente preocupados com meio 

ambiente, suas aspirações não necessariamente se traduzem em ações sustentáveis (VERMEIR 

& VERBEKE, 2006). Segundo Botsman e Rogers (2011) e Van de Glind (2013), a razão para 
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que os consumidores usem diferentes plataformas colaborativas muitas vezes não está 

relacionada às preocupações ambientais, sendo na verdade uma consequência não intencional.  

Para Hamari et al. (2013), algumas questões podem explicar esse comportamento: a) 

ações sustentáveis podem ser dispendiosas, tanto em coordenação como em custo; b) não há 

informações suficientes disponíveis sobre consumo sustentável; c) as pessoas não 

necessariamente dispõem dos meios para tirar proveito do reconhecimento desse 

comportamento. 

Nesta dinâmica, as Hipóteses 5a e 5b investigadas serão: 

 

H5a: A preocupação com o meio ambiente influencia positivamente a adesão a serviços 

colaborativos.  

H5b: O caráter sustentável é suficiente para justificar a adesão a serviços colaborativos.  

 

SOCIAL 

O senso de comunidade também é visto como um dos fatores motivacionais da adesão 

aos serviços colaborativos. De acordo com Albinsson e Perera (2012) e Grassmuck (2013), há 

uma emergente cultura da cooperação, em que as pessoas buscam nas iniciativas colaborativas 

a construção do senso de comunidade. Há um desejo por conectar-se às pessoas e não somente 

àquelas pertencentes ao círculo imediato de conhecidos. 

Belk (2010) complementa o pensamento ao afirmar que compartilhar é um ato comunal 

que nos conecta a outras pessoas. A dinâmica traz benefícios sociais como, alegria, 

reconhecimento e, portanto, autoconfiança e satisfação (HAMARI et al., 2013; VAN DE GLID, 

2013; OWYANG et al., 2013). 

Em linha com o pensamento, Van de Glind (2013) sugere que os também consumidores 

são motivados pelo desejo de criar coesão social. Para Botsman e Rogers (2011), esse 

comportamento é uma mudança nos paradigmas sociais e pode ser chamada de “we-mindset”. 

Ele inclui a valorização das relações interpessoais e, principalmente por meio do advento 

digital, permite a criação de comunidades com objetivos e interesses comuns. Para os autores, 

a Geração Y constitui a grande liderança desse movimento. 

Neste contexto, será trabalhada a seguinte Hipótese 6: 
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H6: O senso social influencia positivamente a adesão a serviços colaborativos.  

  

IMAGEM 

No consumo colaborativo, a reputação e a melhora da imagem constituem uma das 

razões de adesão. Em seu estudo, Hamari et al. (2013) verificou que os consumidores foram 

motivados a aderirem às iniciativas colaborativas pela melhora de sua reputação entre o grupo. 

De acordo com Wasko e Faraj (2005), a reputação, nesse caso, diz respeito ao reconhecimento 

e a diferenciação em relação aos demais.  

Para autores como Van de Glind (2013) e Baumeister e Wangenheim (2014), mais do 

que a melhora da reputação entre o grupo, o consumo colaborativo permite acessar produtos 

que trazem distinção pelo valor simbólico – produtos caros que se tornam acessíveis ou 

produtos e plataformas considerados inovadores. 

Diante dessa dinâmica, outra hipótese investigada será:  

 

H7: A melhora da imagem/reputação influencia positivamente a adesão a serviços 

colaborativos.  

 

O Quadro 7 resume a formulação das hipóteses deste relatório. 
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Quadro 7: Descrição das hipóteses estudadas 

Classificação 1.1.1.1.1  Hipóteses 

Motivação H1 No consumo colaborativo, motivações intrínsecas são tão ou 
mais fortes que motivações extrínsecas. 

Benefício H2 No consumo colaborativo, benefícios emocionais são mais 
fortes que benefícios racionais. 

Finanças 
H3a A possibilidade de redução de custos e/ou ganho monetário 

influencia positivamente a adesão a serviços colaborativos. 

H3b A motivação financeira é a principal motivação a serviços 
colaborativos.  

Conveniência H4 A maior conveniência e flexibilidade influenciam 
positivamente a adesão a serviços colaborativos.  

Meio ambiente 
H5a A preocupação com o meio ambiente influencia 

positivamente a adesão a serviços colaborativos. 

H5b O caráter sustentável é suficiente para justificar a adesão a 
serviços colaborativos. 

Social H6 O senso social influencia positivamente a adesão a serviços 
colaborativos. 

Imagem H7 A melhora da imagem/reputação influencia positivamente a 
adesão a serviços colaborativos. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

  



 

33 

 

3. RECURSOS METODOLÓGICOS 

 O terceiro capítulo desta dissertação abordará os aspectos metodológicos da pesquisa e 

está dividido em cinco partes: abordagem, método, tipo de pesquisa, amostras e população e 

operacionalização dos constructos. 

3.1. ABORDAGEM 

A pergunta fundamental na escolha de uma abordagem de pesquisa não é se, e quanto, 

ela é verdadeira, mas sim se, e quanto, ela é útil para arar o terreno empírico. Em outras 

palavras, o juízo sobre o valor do método deve estar relacionado à sua contribuição para a 

pesquisa e a literatura.  

No contexto do consumo colaborativo, seja no mercado ou na literatura, a razão pela 

qual as pessoas veem valor no compartilhamento ainda não é clara (BOCKMANN, 2013; 

OZANNE; BALLANTINE, 2010). Para Hamari (2015), um dos fatores que mais contribui para 

isso consiste na falta de estudos quantitativos acerca do tema. Diante desse contexto, buscando 

preencher essa lacuna de conhecimento, este estudo tem uma abordagem quantitativa, trazendo 

à luz dados e indicadores observáveis relacionados ao fenômeno. 

A pesquisa quantitativa tem como base a quantificação, tanto na coleta quanto no 

tratamento das informações, utilizando-se de técnicas estatísticas. Nessa abordagem, a 

compreensão e validação de determinadas premissas se dá por meio da explicação das relações 

entre diferentes variáveis (DIEHL, 2004). Dessa forma, o seu uso é diretamente associado ao 

objetivo de investigação de teorias e teste de hipóteses (CRESWELL, 2007).  

Importantes características dessa abordagem consistem na generabilidade e 

representatividade dos dados produzidos. Por adotar procedimentos intersubjetivamente 

controláveis e pelo seu rigor de indicar as margens de erro que podem ocorrer na formulação 

da inferência, as pesquisas quantitativas são aptas a dar sólidos fundamentos às descobertas e 

às hipóteses formuladas, podendo as conclusões serem replicadas para outros universos 

(DELLI; ZOTTI, 1997). 

Neste estudo, portanto, a abordagem quantitativa é utilizada para maior compreensão da 

relação entre variáveis: as motivações e a adesão aos serviços colaborativos. Os resultados 

produzidos podem ser generalizados para a Região Metropolitana de São Paulo. 
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3.2. MÉTODO 

Com base nos objetivos, é possível classificar as pesquisas em três diferentes grupos: 

exploratória, descritiva e explicativa (GIL, 1999). Nesta dissertação é feita a combinação do 

método exploratório com o descritivo.  

Como fase inicial da pesquisa, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o 

consumo colaborativo e suas motivações. Esse método pode ser classificado como exploratório, 

pois tem como principal objetivo estabelecer uma maior familiaridade com o tema estudado. A 

razão de sua escolha deve-se à possibilidade da construção de hipóteses para a pesquisa 

quantitativa (GIL, 1999).  

No que se refere à abordagem quantitativa, foi utilizado o método descritivo, uma vez 

que esse pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). 

A escolha teve como base as possibilidades de exposição das características de uma população 

ou fenômeno, estabelecimento de correlações entre variáveis e definição de sua natureza, 

respondendo ao objetivo do estudo em relação ao estilo de vida colaborativo (VERGARA, 

2000). 

 

3.3. TIPOS DE PESQUISA  

De acordo com Fonseca (2002), a pesquisa permite um maior entendimento da realidade 

investigada e é um processo permanentemente inacabado. Ela se processa por meio de 

aproximações sucessivas da realidade e possui diversas formas e classificações (FONSECA, 

2002). Neste estudo, são utilizados dois tipos de pesquisa: a pesquisa bibliográfica exploratória 

e a pesquisa com survey descritiva.  

Antes de iniciar qualquer dissertação ou tese, o passo inicial é a análise minuciosa de 

todas as fontes documentais, que sirvam de suporte à investigação projetada (LAKATOS, 

1991). Creswell (2007) corrobora o pensamento afirmando que o estudo da bibliografia é de 

extrema importância para a fundamentação adequada. Dessa forma, o primeiro passo desta 

dissertação foi o desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica exploratória, garantindo maior 

familiaridade com o tema estudado (GIL, 1999; FONSECA, 2002).  

Essa pesquisa incluiu um levantamento da literatura para contextualização e 

sistematização do pensamento no que se refere à economia colaborativa e as motivações que 

levam à sua adesão. Foram consultadas dissertações, teses, livros, periódicos e pesquisas de 
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abrangência nacional e internacional. Para estudo do recorte de público utilizado – pessoas 

nascidas na década de 1990 – também foi utilizado a Target Group Index (TGI), plataforma 

sobre os hábitos de consumo e multimeios do IBOPE Media. A ferramenta possui uma base de 

respondentes que é atualizada duas vezes ao ano e totaliza 84.8 MM de habitantes entre 12 e 

75 anos, permitindo a criação de diferentes segmentações (IBOPE Media, 2017). Os 

aprendizados dessa fase foram descritos no capítulo Referencial Teórico.   

A segunda e última etapa da dissertação, por sua vez, inclui uma pesquisa survey 

descritiva, que garante a obtenção de dados ou informações sobre as características ou as 

opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população-

alvo (FONSECA, 2002, p. 33). O grande objetivo desse tipo de pesquisa é o levantamento de 

informações sobre situações específicas e relacionadas, proporcionando a visualização de uma 

totalidade (GIL, 1999). No caso dessa investigação, a survey garante um panorama 

representativo dos fatores motivacionais de adesão da economia colaborativa.  

Para o recrutamento dos entrevistados, foi realizada uma parceria com o Instituto de 

Pesquisa NetQuest, que conta com um painel de 373 mil pessoas no Brasil. Dentre elas, há 

representatividade em todas as faixas etárias e classes socioeconômicas. No que se refere as 

regiões do País, há grande predominância do Sudeste – 57% dos painelistas (Panel Book 

NetQuest, 2018).  O próximo tópico detalha os critérios de seleção da amostra.  

 

3.4. AMOSTRAS E POPULAÇÃO 

A definição da amostra deve ter como base os objetivos que se têm com a realização da 

pesquisa survey, uma vez que eles permitem estabelecer os critérios de elegibilidade dos 

respondentes – ou seja, as condições que definem se uma pessoa pode ou não participar do 

estudo (MOSCAROLA, 1990).  

No caso dessa investigação, um dos critérios abordados consiste no recorte etário: 

jovens nascidos na década de 1990. Como descrito no capítulo Referencial Teórico, a escolha 

desse público deve-se à grande facilidade que eles possuem em conectar-se em rede e absorver 

comportamentos oriundos de interações e comunidades virtuais, o que evidencia maior 

probabilidade em aderir aos serviços colaborativos (LEMOS, 2010). No recrutamento dos 

entrevistados, esse pensamento se traduziu na seleção de pessoas na faixa de 18 e 30 anos. 

Dado o contexto brasileiro, é importante mencionar que este público não se comporta 

de maneira homogênea, principalmente devido às diferentes faixas de renda envolvidas 
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(BITENCOURT; PICCININ; OLIVEIRA, 2012). Na análise, portanto, leva-se em 

consideração essa variável para a obtenção de conclusões que reflitam essa realidade.  

Além do recorte etário, outro critério de grande importância é o local de moradia. Neste 

estudo, o foco é a Região Metropolitana de São Paulo, uma região desenvolvida no País, com 

municípios bastante heterogêneos – dados fatores como renda, condições de habitação e 

moradia e acessibilidade. Essas particularidades também são consideradas nos resultados. 

Em suma, o universo da presente investigação consiste em jovens de 18 a 30 anos, 

moradores da Região Metropolitana de São Paulo. O plano amostral deu origem a uma amostra 

probabilística sistemática, dado o painel utilizado, com seleção de pessoas no perfil de forma 

aleatória, eliminando a subjetividade (CHÉRON; PERRIEN; ZINS, 1984).  

De acordo com Target Group Index (Kantar, 2018), há um total aproximado de 4,24 

milhões de pessoas com esse perfil. Utilizando um grau de confiança de 95% combinada a uma 

margem de erro máxima de 5%, seriam necessárias 385 entrevistas. Nesta investigação, foram 

contabilizados 570 respondentes válidos, o que corresponde a 4,10% de margem de erro 

máxima, para a previsão da proporção3. 

 

3.5. OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSTRUCTOS 

Para o desenvolvimento da etapa quantitativa da investigação, faz-se necessário uma 

operacionalização dos construtos investigados. Esse processo permite que os itens expressem 

comportamentos claros, não somente uma abstração ou conceito, orientando a construção das 

perguntas do questionário aplicado (Babbie, 2003). 

Nesta investigação, utilizou-se como base a escala de intenção comportamental criada 

por Van De Glind (2013), que estudou os fatores motivacionais da adesão ao consumo 

colaborativo na Holanda. O modelo quantitativo criado pelo autor tem como base um estudo 

qualitativo que contou com 20 entrevistas a fundo e foi testado e aplicado em 1330 cidadãos de 

Amsterdam. Sua estrutura divide-se em variáveis dependentes e independentes.  

A variável dependente consiste na disposição do entrevistado em aderir à economia 

colaborativa. Como explicado no capítulo Referencial Teórico, há diferentes formas de 

                                                      

3 Margem de erro máxima (E) para o intervalo de confiança (IC) da proporção é 
n

ppzE )1(
2

�
� D . 

Considera-se 𝑧𝛼/2 = 1,96 (para grau de confiança de 95%) e 25,0)1(  � pp , conforme abordagem 
conservativa. 
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compartilhar – sistema de serviços de produtos (SSP); mercados de redistribuição e estilos de 

vida colaborativos. Além disso, há grande variedade de setores em que o compartilhamento 

pode ser aplicado: objetos, roupas, espaço, tempo (BOTSMAN; ROGERS, 2011). Isso faz com 

que o principal desafio da construção do modelo e do instrumento de coleta seja cobrir o maior 

número de situações possíveis, mantendo o questionário da survey compacto e factível. Dessa 

maneira, há a necessidade de priorizar alguns modelos de troca (VAN DE GLIND, 2013). 

Como dito anteriormente, este estudo tem como base os sistemas de serviços de 

produtos e estilos de vida colaborativo, já que permitem maior variedade de modelos de 

negócios e vão além de produtos já usados (BOTSMAN; ROGERS, 2011). Dentre os possíveis 

setores de atuação, foram escolhidos para análise aqueles que apresentam maior relevância no 

cenário brasileiro de acordo com estudo realizado pela IE Business School em parceria com o 

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

Competitividade espanhol: serviços para empresas (26%) – traduzido como Coworking, 

transporte (24%) e aluguel de espaços físicos (19%) (Exame, 2017). Além desses setores, 

também foi investigada a troca intangível de habilidades, permitindo aprofundamento nos 

estilos de vida colaborativos.  

Como realizado por Van de Glind (2013), para cada diferente atividade envolvendo o 

compartilhamento, foram feitas perguntas que supunham a necessidade do item ou serviço em 

questão, assumindo completa segurança nas transações. A mensuração das respostas foi 

realizada com base na escala Likert, modelo criado por Rensis Likert (1932) para medir atitudes 

no contexto das ciências comportamentais. O uso da escala envolve o desenvolvimento de um 

conjunto de afirmações para as quais os respondentes emitirão seu grau de concordância, de 1 

a 5. Os exemplos podem ser vistos no Quadro 8 a seguir.  
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Quadro 8: Variável dependente 

Variável 
dependente Setor Premissa Escala Posição no 

questionário 

Adesão a 
serviços 

colaborativos 

Transporte 
Ex.: Blablacar 

Imagine que você 
precise ir a um evento 
em outra cidade e não 
possui carro. Existe a 
possibilidade de 
utilizar um serviço de 
caronas como o 
BlaBlaCar. 

Intervalo 
Likert – 1 a 5 

P302a 
P302b 

Espaço físico 
Ex.: Airbnb 

Imagine que você está 
indo viajar e há a 
possibilidade de se 
hospedar no quarto da 
casa de outra pessoa, 
utilizando um serviço 
como o Airbnb.  

Intervalo 
Likert – 1 a 5 

P303a 
P303b 

Habilidade 
Ex.: 

Crowdlearning 

Imagine que você quer 
aprender a falar 
alemão e uma pessoa, 
que domina o idioma, 
se propõe a lhe ensinar 
mediante uma troca. 
Nesta troca você lhe 
ensinaria alguma 
habilidade que  
domina, e que seja do 
interesse dela, como 
por exemplo, tocar um 
instrumento. 

Intervalo 
Likert – 1 a 5 

P304a 
P304b 

Empresas 
Ex.: Coworking 

Imagine que você 
passará a trabalhar por 
conta própria e não 
possui um espaço 
físico para isso. Há a 
possibilidade de 
dividir um escritório 
com outras pessoas e 
empresas.  

Intervalo 
Likert – 1 a 5 

P304a 
P304b 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Van de Glind (2013). 
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No que se refere às variáveis independentes, são considerados quatro grupos 

diferentes: dados demográficos, variáveis de controle, variáveis independentes normais e 

variáveis independentes diretas. Dentre os dados demográficos foram considerados 

informações para filtro da amostra – idade e cidade de moradia, além de dados como sexo, 

renda familiar, educação e ocupação que permitem um mais detalhado panorama dos 

entrevistados (Quadro 9).  

 

Quadro 9: Dados demográficos 

Dados demográficos Escala Posição no 
questionário 

Idade 
Filtro: 18 a 30 

Ordinal 
 P101 

Sexo Dicotômica 
 P102 

Cidade de moradia 
Filtro: RM SP Nominal P103a 

CEP - P103b 

Nível de escolaridade Ordinal P104 

Renda familiar mensal Ordinal P105 

Ocupação atual Nominal P106 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Van de Glind (2013). 
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Já no caso das variáveis de controle, são abordadas a relação de confiança nas pessoas 

e nas empresas e a relação com o materialismo, que se mostraram cruciais para o funcionamento 

do consumo colaborativo no Referencial Teórico. Suas premissas, presentes no Quadro 10, 

foram baseadas em autores como Botsman e Rogers (2011) e Ponchio e Aranha (2008). 

 

Quadro 10: Variáveis de controle 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Botsman e Rogers (2011) e Ponchio e Aranha (2008). 

 

Na estrutura de Van de Glind (2013), as variáveis independentes normais consistem 

em opiniões e atitudes do público em relação à sociedade, ao meio ambiente, à utilização do 

meio digital e também ao compartilhamento – fatores que influenciam a adesão de serviços 

colaborativos. As premissas foram baseadas no autor e ajustadas para os objetivos da 

investigação (Quadro 11). 

 

Variáveis de 
controle Premissa Escala Posição no 

questionário 

Confiança 

Eu confio com facilidade  
nas pessoas 

Intervalo 
Likert – 1 a 5 

P2014 
 

Eu confio mais na relação com 
empresas do que com desconhecidos P2015 

Materialismo 

Eu costumo comprar apenas o que  
preciso 

Intervalo 
Likert – 1 a 5 

P2031 

Eu ficaria muito feliz se pudesse 
comprar mais coisas P2032 

Eu acredito que o sucesso de uma 
pessoa está relacionado às coisas que 
ela possui 

P2033 

As coisas que compro são 
principalmente funcionais e úteis P2034 

As coisas que compro me geram 
principalmente boas experiências P2035 
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Quadro 11: Variáveis independentes normais 

Variáveis 
independentes 

normais 
Premissa Escala Posição no 

questionário 

Atitude social 

Eu sempre ajudo outras pessoas 
 

Intervalo 
Likert – 1 a 5 

P2011 
 

Não tenho problemas em aceitar 
ajuda de outras pessoas P2012 

Eu costumo compartilhar meus bens 
com outras pessoas P2013 

Meio ambiente 

Eu me importo com o meio 
ambiente 

Intervalo 
Likert – 1 a 5 

P2021 

Estou disposto a mudar meus hábitos 
em prol do meio ambiente P2022 

Eu estou disposto a pagar 10% a 
mais por um serviço que não 
prejudique o meio ambiente 
 

P2023 

Comportamento 
digital 

Redes sociais que utilizam Nominal P107 

Razões de uso Nominal P108 

Compartilhamento Compartilhar e não possuir Intervalo 
Likert – 1 a 5 P301 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Van de Glind (2013). . 
 

As variáveis independentes diretas, por sua vez, tratam-se dos motivadores 

apresentados no Referencial Teórico. Como afirmado anteriormente, o presente trabalho tem 

como foco os cinco fatores de adesão mais relevantes: finanças, conveniência, meio ambiente, 

social e imagem. Esses respondem diretamente aos objetivos e são relacionados às variáveis 

dependentes na elaboração das perguntas do questionário. As premissas também foram 
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baseadas em Van de Glind (2013), mas adaptadas aos aprendizados da fase exploratória 

(Quadro 11).  

 

Quadro 12: Variáveis independentes normais 

Variáveis 
independentes 

diretas 
Premissa Escala Posição no 

questionário 

Finanças Redução de custos 
 

Intervalo 
Likert – 1 a 5 

P303 
P305 
P307 
P309 

 

Conveniência Conveniência e praticidade 

Meio ambiente Impacto ao meio ambiente 

Social Contato e interação com outras 
pessoas 

Imagem Acesso a um serviço diferenciado 
e/ou novo 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Van de Glind (2013). 
 

As variáveis estabelecidas nortearam a criação do instrumento de pesquisa, como será 

detalhado no próximo capítulo.  

 

3.6. INSTRUMENTO DE PESQUISA 

O uso de um instrumento pré-definido para a coleta das informações é uma das 

propriedades fundamentais da pesquisa survey. Neste estudo, a técnica de coleta utilizada 

consiste no questionário estruturado, instrumento constituído por uma série ordenada de 

perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. A escolha 

dessa técnica deve-se à obtenção de respostas mais rápidas e precisas, à liberdade de resposta 

em razão do anonimato e à capacidade de atingir um maior número de pessoas simultaneamente 

(LAKATOS; MARCONI, 1991).  
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O questionário tem como base a organização proposta por Van de Glind (2013), 

incluindo as variáveis dependentes e independentes (Quadro 13).  

 

Quadro 13: Organização do questionário 

Código Tipo de Variável Variável Fonte 

Perfil do entrevistado 

P101 
P102 
P103a 
P103b 
P104 
P105 
P106 

Dados demográficos 

Idade 
Sexo 
Cidade 
CEP 
Escolaridade 
Renda familiar mensal 
Ocupação atual 

Botsman e Rogers (2011); 
Campbel-Mitchun (2012); 
Makkonen (2013);  
Van de Glind (2013) 

 

P107 
P108 

Variáveis 
independente normal 

Redes sociais que 
utiliza 
Razões de uso 

Botsman e Rogers (2011); 
Van de Glind (2013) 

Opinião e atitudes 

P2011 
P2012 
P2013 

Variável  
independente normal Atitude social 

Botsman e Rogers (2011); 
Hamari et al. (2013); 
Van de Glind (2013) 

P2014 
P2015 

Variável de 
Controle Confiança Botsman e Rogers (2011); 

Van de Glind (2013) 

P2021 
P2022 
P2023 

Variável  
independente normal Meio ambiente Hamari et al. (2013); 

Van de Glind (2013) 

P2031 
P2032 
P2033 
P2034 

Variável de 
Controle Materialismo Ponchio; Aranha (2008) 
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Você e a economia colaborativa 

P301 Variável independente 
normal Compartilhamento Botsman e Rogers (2011); 

Van de Glind (2013) 

P302 Variável dependente Transporte Botsman e Rogers (2011); 
IE Business School (2017) 

P303 Variáveis independentes 
diretas 

Finanças 
Conveniência 
Meio ambiente 
Social 
Imagem 

Baumeister (2014); 
Bockmann (2013);  
Hamari et al. (2013); 
Lamberton e Rose (2011); 
Lawson (2011);  
Moeller (2010);  
Mohlmann (2015); 
Owyang et al. (2013);  
Stene e Holte (2014); 
Van de Glind (2013) 

P304 Variável dependente Espaço físico Botsman e Rogers (2011); 
IE Business School (2017) 

P305 Variáveis independentes 
diretas 

Finanças 
Conveniência 
Meio ambiente 
Social 
Imagem 

Baumeister (2014); 
Bockmann (2013);  
Hamari et al. (2013); 
Lamberton e Rose (2011); 
Lawson (2011);  
Moeller (2010);  
Mohlmann (2015); 
Owyang et al. (2013);  
Stene e Holte (2014); 
Van de Glind (2013) 

P306 Variável dependente Habilidade Botsman e Rogers (2011); 
IE Business School (2017) 

P307 Variáveis independentes 
diretas 

Finanças 
Conveniência 
Meio ambiente 
Social 
Imagem 

Baumeister (2014); 
Bockmann (2013);  
Hamari et al. (2013); 
Lamberton e Rose (2011); 
Lawson (2011);  
Moeller (2010);  
Mohlmann (2015); 
Owyang et al. (2013);  
Stene e Holte (2014); 
Van de Glind (2013) 
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P308 Variável dependente Empresa Botsman e Rogers (2011); 
IE Business School (2017) 

P309 Variáveis independentes 
diretas 

Finanças 
Conveniência 
Meio ambiente 
Social 
Imagem 

Baumeister (2014); 
Bockmann (2013);  
Hamari et al. (2013); 
Lamberton e Rose (2011); 
Lawson (2011);  
Moeller (2010);  
Mohlmann (2015); 
Owyang et al. (2013);  
Stene e Holte (2014); 
Van de Glind (2013) 

P310 Variável independente 
normal Compartilhamento Botsman e Rogers (2011); 

Van de Glind (2013a) 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Van de Glind (2013). 
 

3.7. PRÉ-TESTE 

Goode e Hatt (1972) afirmam que não importa o quão lógica seja a mente e brilhante a 

compreensão, nada pode substituir uma cuidadosa verificação empírica. Isso reforça a 

importância de validar o instrumento de pesquisa por meio de situações reais, os chamados pré-

testes.  

O pré-teste consiste em um ensaio geral: o teste do questionário formulado inicialmente 

com um grupo de indivíduos de perfil semelhante ao do público-alvo da investigação. Os 

resultados permitem conhecer as limitações dos instrumentos por meio de indicadores como, 

questões consideradas difíceis, ambíguas e mal formuladas, proporção de desistência da 

pesquisa, proporção de respostas “não sei” e comentários dos entrevistados (GOODE; HATT, 

1972).  

Para esta investigação, foi realizado um pré-teste com 25 pessoas, de 18 a 30 anos, 

moradores da Região Metropolitana de São Paulo. Os resultados evidenciaram três principais 

limitações: barreiras na inclusão do CEP da residência, baixa compreensão da motivação de 

imagem e falta de informação sobre a posição dos entrevistados na relação de 

compartilhamento.  
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Na definição do perfil do entrevistado, a pergunta sobre o CEP da residência tem como 

objetivo o uso de técnicas de geolocalização na análise dos resultados, no entanto, foi recebida 

com estranhamento e desconfiança pelos participantes. Para evitar que isso levasse os 

entrevistados a desistirem do questionário, a resposta foi colocada como opcional, não 

obrigatória.  

Já no bloco sobre as diferentes motivações em situações de compartilhamento, muitas 

pessoas ficaram confusas com o modo como foi descrito o fator motivacional de imagem, que 

envolve aspectos de distinção e de novidade. No primeiro questionário, a premissa consistia no 

“acesso ao novo”, mas para os entrevistados plataformas como Blablacar e Airbnb já não eram 

consideradas novas. Essa compreensão se afastava da real motivação envolvida. Para resolver 

esse problema, a premissa foi alterada para “acesso a um serviço diferenciado e/ou novo”.  

Por último, dentre os comentários feitos pelos entrevistados, foram verificados os 

diferentes papéis que eles possuíam nas relações colaborativas, ora provedores ora usuários. 

Dessa forma, para uma análise mais apurada dos fatos e motivações, foi incluída uma pergunta 

sobre o papel de cada entrevistado desejado ou desempenhado pelos entrevistados.  

 

3.8. TÉCNICA DE ANÁLISE DOS DADOS 

A presente investigação traz uma evolução metodológica do estudo sobre fatores 

motivacionais do consumo colaborativo realizado por Van de Glind (2013) na cidade de 

Amsterdam.  

Para análise dos dados coletados, o autor utiliza o coeficiente de Pearson, índice que 

“mensura a direção e o grau da relação linear entre duas variáveis quantitativas” (MOORE, 

2007, p. 100), sendo um método eficiente para validar ou refutar as hipóteses levantadas. Neste 

trabalho, no entanto, para além do coeficiente de Pearson, foi utilizado o Alfa de Cronbach para 

verificação da confiabilidade dos dados e aplicada a técnica estatística de regressão linear 

multivariada. 

O cálculo do coeficiente de Cronbach trata-se de um método bastante usual no meio 

acadêmico para estimar a confiança e a consistência de um dado ou escala (GARCIA-

MARQUES; MOROCO, 2006). Este foi utilizado para validação do questionário, bem como 

dos fatores colaborativos abordados e investigados. 

A regressão linear múltipla, por sua vez, teve início no século XIX com os matemáticos 

Legendre e Gauss e tornou-se um método de análise vastamente utilizado na literatura. A sua 
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utilização presume que o valor da variável dependente, supostamente quantitativa contínua, é 

função linear de duas ou mais variáveis explanatórias (HOFFMANN, 2016). No caso da 

investigação a adesão a serviços colaborativos como resultado de fatores motivacionais, dados 

demográficos e opiniões e atitudes.  

A escolha dessa metodologia baseia-se na sua capacidade de elucidar o grau de 

relacionamento entre as variáveis, indicando se a correlação é diferente de zero; a relevância 

das variáveis explanatórias em relação à variável dependente; e a maneira pela qual uma 

variável se comporta no contexto de outras (ABBAD; TORRES, 2002). Dessa forma, ela 

permite a verificação das hipóteses sobre a influência dos fatores motivacionais. 

Para o desenvolvimento da regressão linear múltipla foi utilizado o software estatístico 

Minitab 17, empregando a técnica de geração de modelos de de regressão linear múltipla com 

a opção Stepwise, que testa a permanência de variáveis nos modelos, retirando ou colocando-

as de forma a chegar em modelos significantes a partir da identificação de um subconjunto útil 

de preditores (Minitab, 2018). Segundo Keppel (1991), há três maneiras diferentes de se fazer 

uma regressão stepwise: forward – quando cada preditor entra um por um na equação; 

backward – quando todos os preditores são adicionados e depois retirados, um a um, até que se 

identifique o modelo mais apropriado; e blockwise – quando os preditores entram na equação 

não individualmente, mas em blocos. Nesta pesquisa, a regressão foi realizada pelo método 

backward e forward, buscando como resultado o melhor modelo para cada uma das categorias 

de serviços colaborativos estudadas, a partir de modelo inicial considerando todas as variáveis 

independentes. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O presente capítulo reúne os resultados principais da relação entre a adesão ao consumo 

colaborativo e as diferentes variáveis analisadas. Inicialmente, foram validados o questionário 

e os fatores motivacionais trabalhados, demonstrando a confiabilidade do modelo. Além disso, 

desenvolveu-se uma análise descritiva da amostra e das variáveis dependentes. Por fim, tendo 

em vista o teste de hipóteses e a construção de modelos, foi aplicada a técnica de regressão às 

diferentes variáveis. As análises presentes neste trabalho foram realizadas através dos softwares 

estatísticos Minitab 17 e ArcGIS 10.6.  

 

4. 1. VALIDAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

Segundo Moroco e Garcia-Marques (2006), confiabilidade consiste na capacidade de 

uma medida ser consistente. Por exemplo, se um instrumento de mensuração produz os mesmos 

resultados quando aplicado a alvos estruturalmente iguais, ele pode ser considerado confiável. 

É importante ressaltar que é possível ter um maior ou menor grau de certeza dessa capacidade, 

uma vez que toda medida está sujeita ao erro. Isso faz da confiabilidade uma estimativa e não 

um “dado”.  

No meio acadêmico, uma das formas mais usuais de estimar a confiança de dados e 

escalas trata-se do cálculo do coeficiente de Cronbach (DA HORA; MONTEIRO, 2010), que 

varia entre 0 e 1. Esse foi desenvolvido em 1951 pelo pesquisador Lee J. Cronbach 

(CRONBACH, 1951) e busca avaliar a magnitude em que os itens de instrumento estão 

relacionados (CORTINA, 1993).  

Mesmo possuindo grande difusão e aceitação, ainda não há um consenso entre os 

pesquisadores acerca da interpretação do alfa de Cronbach. Na literatura, é possível se deparar 

com diferentes opiniões sobre os valores de referência desse índice. Existem autores que o 

utilizam sem fazer nenhuma menção a um valor mínimo (SALOMI et al., 2005). Outros 

utilizam 0,70 como o parâmetro mínimo para uma confiabilidade apropriada (NUNNALLY, 

1978). Nos cenários de investigações de ciências sociais, contudo, um alfa de 0,60 já é 

considerado aceitável desde que os resultados obtidos sejam cuidadosamente interpretados 

(GARCIA-MARQUES; MOROCO, 2006).   
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Na presente investigação, utilizamos 0,60 como valor referência, dado o caráter 

subjetivo dos dados coletados e a lacuna de estudos quantitativos sobre o tema. Para estimar a 

confiabilidade dos resultados apresentados foram calculados os coeficientes de alfa referente 

às diferentes variáveis de cada categoria de serviço colaborativo – transporte, espaço, 

habilidades e empresa (coworking). A totalização das variáveis obteve resultados aceitáveis 

(Quadro 14).  

 

Quadro 14: Confiabilidade: Coeficiente de Cronbach do questionário 

Geral  Transporte Espaço Habilidades Empresa 

     0,68  0,68       0,67       0,69     0,67 
 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 

 

Tendo em vista que as hipóteses estudadas neste trabalho partem da motivação dos 

entrevistados, o modelo das variáveis motivacionais também foi testado para categoria. No que 

se refere à combinação dessas, à economia colaborativa como um todo, o alfa de Cronbach 

atingido foi de 0,80, demonstrando alta confiabilidade do modelo em comprovar ou refutar as 

hipóteses levantadas (Quadro 15). 

 

Quadro 15: Confiabilidade: Coeficiente de Cronbach dos fatores motivacionais 

 
Geral Transporte Espaço Habilidades Empresa 

Financeiro      0,78 0,72 0,72 0,71 0,74 
Conveniência      0,77 0,70 0,70 0,69 0,70 
Social      0,76 0,70 0,70 0,71 0,70 
Meio ambiente      0,76 0,72      0,72 0,74 0,72 
Imagem      0,74 0,69 0,69 0,67 0,67 
Total      0,8 0,75 0,75 0,75 0,75 

 

Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 
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4.2 ANÁLISE DESCRITIVA DA AMOSTRA 

 

O processo de investigação contou com 692 respostas completas do questionário – 444 

realizadas com o auxílio do Instituto de Pesquisa NetQuest e 248 obtidas por meio do envio de 

formulário a usuários da plataforma colaborativa Meia Bandeirada. Dentre elas, foram 

descartados 122 respondentes, devido à idade e ao local de moradia serem incompatíveis com 

o filtro pré-estabelecido – pessoas entre 18 e 30 anos, moradoras da Região Metropolitana de 

São Paulo. Dessa forma, foram consideradas 570 entrevistas válidas para a análise. 

No que diz respeito ao perfil dos entrevistados, há grande predominância do sexo 

feminino, sendo 76% mulheres, 23% homens e 1% outro (Gráfico 1). Esse resultado pode ser 

associado ao perfil de pessoas presentes em painéis de pesquisa. 

 

Gráfico 1: Sexo dos respondentes 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
Nota: n = 570 

 

Dentre a idade dos participantes, a média foi de 24,3 anos (com desvio padrão amostral 

de 3,49 anos). O intervalo de 18 a 24 anos corresponde a 49,1% da amostra e o de 25 a 30 anos 

a 50,9%. Dessa forma, há boa distribuição das idades dentre o intervalo filtro, como mostra o 

Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Idade dos respondentes 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
Nota: n = 570 

 

Como esperado, a grande maioria dos entrevistados é morador da cidade de São Paulo 

(61%). Outras cidades que têm maior volume de pessoas são Santo André (6,3%) e Guarulhos 

(5,4%), como apresentado no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Distribuição de Frequência absoluta da Cidade dos respondentes 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
Nota: n = 570 
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Para maior precisão geográfica, foi incluído o Código de Endereçamento Postal (CEP) 

no questionário, cuja resposta era opcional. Cerca de 75% dos entrevistados responderam à 

pergunta. Após a verificação dos dados, foram validadas 417 respostas, o que permitiu criar um 

diagrama de localização de moradia dos entrevistados através do uso das ferramentas ArcGIS 

10.6 e Google Earth Pro (Figura 3). Esse diagrama demonstra a ampla distribuição da amostra 

na Região Metropolitana de São Paulo. 

 

Figura 3: Local de moradia dos entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com o auxílio do Google Earth Pro. 

Nota: n = 417 
 

Em relação ao nível de escolaridade dos participantes, há grande predominância do 

ensino superior – completo e incompleto – que totaliza 58,8% da amostra. Outro nível de 

destaque consiste no ensino médio completo que representa 25,1% (Gráfico 4) 
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Gráfico 4: Histograma do Grau de escolaridade dos respondentes 

 
1) Ensino Fundamental incompleto; 2) Ensino Fundamental completo; 3) Ensino Médio incompleto;  

4) Ensino Médio completo; 5) Ensino Superior incompleto; 6) Ensino Superior completo; 

7) Pós-graduação incompleta; 8) Pós-graduação completa 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Nota: n = 570 
 

Dentre as diferentes faixas de renda familiar, há uma boa distribuição. Cerca de 25,1% 

da amostra recebe entre 2 e 4 salários mínimos; 22,1% de 1 a 2 salários mínimos e 16,7% de 4 

a 6 salários mínimos. A parceria com o Instituto de Pesquisa NetQuest foi muito importante 

para essa variável, pois permitiu encontrar pessoas com rendas familiares mais baixas – 33,3% 

recebem até 3 salários mínimos (Gráfico 5).  
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Gráfico 5: Renda familiar mensal dos respondentes 

 
1) Até 1 salário mínimo; 2) De 1 a 2 salários mínimos; 3) De 2 a 4 salários mínimos  

4) De 4 a 6 salários mínimos; 5) De 6 a 8 salários mínimos; 6) Mais de 8 salários mínimos 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Nota: n = 570 
 

Com a coleta do CEP de 417 entrevistados, foi viável realizar um cruzamento entre as 

respostas e dados do arquivo básico do censo do IBGE (2010) por meio do setor censitário. Na 

verificação da correlação com a variável dependente, as respostas de renda familiar mensal dos 

entrevistados obteram uma determinação de 3% (R-quadrado), enquanto a rendimento nominal 

familiar médio oriundo do setor censitário obteve 4% (R-quadrado). Esses dados mostram a 

semelhança dos dados, mesmo que envolvendo datas diferentes, validando a coleta realizada. 

No que diz respeito a ocupação dos entrevistados, a maioria apenas trabalha (41,1%), 

seguida por pessoas que trabalham e estudam (22,1%) (Gráfico 6). Um resultado que chama a 

atenção se refere ao percentual de pessoas que não trabalham nem estudam, a chamada geração 

“nem-nem” que soma 19,6% da amostra. Essa situação está associada à pobreza, à baixa 

escolaridade e à falta de oportunidades e perspectivas futuras, que levam à maior dificuldade 

de inserção social dos jovens no Brasil (CAMARANO; KANSO, 2012). O alto percentual pode 

estar associado à remuneração oferecida pela NetQuest aos participantes do painel. De qualquer 
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forma, essa parcela corresponde a 22,5% da população da faixa etária de 15 a 29 anos (IBGE, 

2016).  

 

Gráfico 6: Ocupação dos respondentes 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Nota: n = 570 
 

Por último, mas não menos importante, em se tratando do papel desempenhado pelas 

pessoas nas relações colaborativas, cerca de 39,3% da amostra são apenas usuários dos serviços, 

seguido pelo número de entrevistados que são tanto usuários como provedores totalizando um 

percentual de 32,1%. Dentre os participantes da pesquisa, 19,3% não usa nenhum serviço 

colaborativo (Gráfico 7).  
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Gráfico 7: Papel dos respondentes nas relações colaborativas 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
Nota: n = 570 
 

O Quadro 16 traz um resumo das características da amostra. 
 

Quadro 16: Características da amostra 

Característica Descrição F. absoluta F. % 

Sexo 
              Feminino 432 75,8 
              Masculino 134 23,5 
              Outro 4 0,7 

              Total 570 100 

Idade 

            18 anos 25 4,4 
            19 anos 33 5,8 
            20 anos 46 8,1 
            21 anos 51 8,9 
            22 anos 42 7,4 
            23 anos 39 6,8 
            24 anos 44 7,7 
            25 anos 59 10,4 
            26 anos 50 8,8 
            27 anos 53 9,3 
            28 anos 45 7,9 
            29 anos 52 9,1 
            30 anos 31 5,4 

             Total 570 100 
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Cidade São Paulo 348 61,1 
Santo André 36 6,3 
Guarulhos 31 5,4 
São Bernardo do Campo 18 3,2 
Osasco 16 2,8 
Diadema 12 2,1 
São Caetano do Sul 11 1,9 
Itaquaquecetuba 9 1,6 
Mogi das Cruzes 9 1,6 
Outros 80 14,0 

 Total 570 100 

Nível de 
escolaridade 

Ensino fundamental incompleto 5 0,9 
Ensino fundamental completo 1 0,2 
Ensino médio incompleto 143 25,1 
Ensino médio completo 24 4,2 
Ensino superior incompleto 182 31,9 
Ensino superior completo 153 26,8 
Pós-graduação incompleta 38 6,7 
Pós-graduação completa 24 4,2 

 Total 570 100 

Renda 
familiar 
mensal 

Até 1 salário mínimo 63 11,1 
De 1 a 2 SM 127 22,3 
De 2 a 4 SM 143 25,1 
De 4 a 6 SM 95 16,7 
De 6 a 8 SM 54 9,5 
Mais de 8 SM 88 15,4 

 Total 570 100 

Ocupação 

Estudo 98 17,2 
Trabalho 126 22,1 
Estudo e trabalho 112 19,6 
Não estudo e não trabalho 234 41,1 

 Total 570 100 

Papel 

Provedor –Sou geralmente aquele que 
oferece coisas ou serviços para outros 

183 32,1 

Usuário –Sou geralmente aquele que 
responde às ofertas dos outros 

110 19,3 

Faço os dois com a mesma frequência 53 9,3 

Não uso nenhum serviço colaborativo 224 39,3 

 Total 570 100 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
Nota: n = 570 
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4.3 VARIÁVEIS DEPENDENTES: ADESÃO À ECONOMIA COLABORATIVA 
 

Nesta investigação, a variável dependente consiste na adesão aos serviços colaborativos. 

Ela é traduzida por quatro diferentes categorias: transporte, espaço físico, habilidades e 

empresas.  

Os serviços colaborativos de transporte, exemplificados pela dinâmica de caronas 

oferecidas pela plataforma Blablacar, obtiveram a menor propensão de adoção dentre as 

categorias analisadas – média de 2,88 com desvio padrão de 1,24 (Quadro 17). Cerca de 31,2% 

das pessoas disseram que não utilizariam essa solução – 12,5% certamente não e 18,8% 

provavelmente não. No entanto, dentre a própria categoria, as respostas positivas ultrapassaram 

as negativas: 39,5% afirmaram que desfrutariam do serviço – 16% certamente sim e 23,5% 

provavelmente sim (Gráfico 8). É importante mencionar que o resultado pode ter sido 

influenciado por tragédias massivamente propagadas pela mídia, como assaltos e homicídios 

envolvendo essa dinâmica (Uol; Globo, 2017).  

 

Gráfico 8: Distribuição de Frequência absoluta da Propensão de adesão a serviços 

colaborativos de transporte 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Nota: n = 570 
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Quadro 17: Índices – Transporte 

Índices 
 

Média 2,88* 
Mediana 3* 
Desvio Padrão 1,24 
Variância 1,55 

 
*Quando mais próximo de 1, maior a propensão de adoção. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Nota: n = 570 
 

No que se refere aos serviços de compartilhamento de espaços físicos, exemplificados 

pela locação de um quarto na plataforma Airbnb, 54% das pessoas utilizariam essa solução – 

24,4% certamente sim e 29,6% provavelmente sim. As respostas negativas somaram 16,1% – 

9,8% provavelmente não e 6,3% provavelmente não (Gráfico 9).   

 

 

Gráfico 9: Distriibuição de Frequência absoluta da propensão de adesão a serviços de 

compartilhamento de espaços físicos 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Nota: n = 570 
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Quadro 18: Índices – Espaço Físico 

Índices 
 

Média 2,44* 
Mediana 2* 
Desvio Padrão 1,14 
Variância 1,31 

 
*Quando mais próximo de 1, maior a propensão de adoção. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Nota: n = 570 
 

O compartilhamento de habilidades, exemplificado pela troca de favores e 

aprendizados, obteve a maior propensão de adoção dentre as categorias analisadas – média de 

1,72 com desvio padrão de 0,92 (Quadro 19). A grande maioria (82,1%) afirmou que 

estabeleceria esse tipo de relação colaborativa com outras pessoas. Apenas 5,3% mostraram-se 

relutantes em relação à proposta. 

 

Gráfico 10: Distribuição de Frequência absoluta da propensão de adesão à troca de habilidades 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
Nota: n = 570 
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Quadro 19: Índices – Habilidades 
 

 
*Quando mais próximo de 1, maior a propensão de adoção. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
Nota: n = 570 
 

Essa análise corrobora resultados que Van de Glind (2013) obteve em seu estudo em 

Amsterdam: relações colaborativas que não envolvem dinheiro tendem a ser mais aceitas do 

que aquelas que envolvem. Outro ponto abordado diz respeito aos bens intangíveis serem mais 

facilmente compartilhados do que os bens tangíveis.  

Em se tratando dos serviços empresariais, exemplificados pelo coworking, cerca de 

69,8% das pessoas estaria disposta a aderir à solução – 32,6% certamente sim e 37,2% 

provavelmente sim. Apenas 5,1% não estariam dispostos a isso (Gráfico 11).  

 

Gráfico 11: Distribuição de Frequência absoluta da propensão de adesão ao compartilhamento 

de local de trabalho (Coworking) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Nota: n = 570 
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Índices 
 

Média 1,72* 
Mediana 1* 
Desvio Padrão 0,92 
Variância 0,86 
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Quadro 20: Índices – Coworking (local de trabalho) 

Índices 
 

Média 2,04 * 
Mediana 2* 
Desvio Padrão 0,93 
Variância 0,87 

 
*Quando mais próximo de 1, maior a propensão de adoção. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
Nota: n = 570 
 

O Gráfico 12 consolida as diferentes categorias e as probabilidades de adoção.  

 

Gráfico 12: Categorias vs. Propensão de adoção 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Nota: n = 570 
 

Para uma melhor compreensão sobre a adoção dos serviços colaborativos, é necessário 

entender o papel desempenhado pelas pessoas nas relações colaborativas. Na comparação da 

propensão ao uso entre usuários e provedores, é perceptível uma maior diferença nas categorias 

de transporte e espaço físico. Ambas tendem a ser mais negativas entre os provedores do que 

entre os usuários. Cerca de 11% dos provedores certamente não utilizariam serviços 

colaborativos de transporte; esse número é de 9% para os usuários; já no caso dos serviços de 
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compartilhamento de espaços físicos, 11% dos provedores certamente não utilizaria, enquanto 

nos usuários esse número cai para apenas 4% (Gráfico 13 e Gráfico 14).  

Esse resultado pode estar relacionado à dificuldade de compartilhamento de bens como 

a casa e o carro, que possuem grande valor sentimental para as pessoas e muitas vezes 

representam uma conquista (BELK, 1985; EASTMAN; GOLDSMITH; FLYNN, 1999; 

RICHINS; DAWSON, 1992). 

 

Gráfico 13: Usuários – Categorias vs. Propensão de adoção 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Nota: n = 570 
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Gráfico 14: Provedores – Categorias vs. Propensão de adoção 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Nota: n = 570 
 

4.4 VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

Dentre as variáveis independentes, são considerados quatro diferentes grupos: variáveis 

de controle, dados demográficos, variáveis independentes normais e variáveis independentes 

diretas. O presente capítulo busca validar a correlação dessas variáveis com as variáveis 

dependentes apresentadas anteriormente – as categorias da economia colaborativa. Nesse 

contexto, foi empregada a técnica de regressão multivariada utilizando software estatístico 

Minitab 17.  

Inicialmente, para o tratamento dos dados no software, foram realizadas transformações 

das variáveis qualitativas em quantitativas. Para as questões que utilizam a escala de Likert 

foram atribuídos pesos numéricos às respostas, sendo 1 o mais positivo e 5 o mais negativo. 

Outras variáveis receberam maior atenção nesse processo como, por exemplo, ocupação e 

renda. No primeiro caso, a variável categórica foi transformada em binária ou dicotômica, 

passando a assumir somente dois valores – 0 ou 1 – o que indica ausência ou presença de 

determinada característica, respectivamente. Já em relação à renda, para substituição dos 

intervalos das respostas foi calculado o ponto médio de cada uma. Como a última opção se 

refere a 8 ou mais salários mínimos, foram consideradas duas possibilidades: utilizar o valor 

mínimo de 8 ou um valor referência de 10 salários, usual atribuição para essa faixa. A última 

apresentou maior impacto nos modelos trabalhados. 
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Para efetivamente comprovar ou refutar as hipóteses levantadas no capítulo Referencial 

Teórico, foram analisadas as correlações das variáveis e também empregada a função Stepwise 

do Minitab 17. Essa permitiu a criação de modelos matemáticos para cada uma das categorias 

como é mostrado a seguir. 

 
4.4.1 COMPARTILHAMENTO DE TRANSPORTES 

Como mostrado na análise das variáveis dependentes, o compartilhamento de 

transportes é representado pela prática da carona e exemplificado pela plataforma Blablacar na 

pergunta do questionário. Tendo em vista os objetivos propostos neste trabalho, o primeiro 

passo da análise foi a elaboração de uma regressão multivariada envolvendo os fatores 

motivacionais estudados. Foram elaborados três modelos por meio da ferramenta Stepwise, o 

mais adequado deles obteve um R-quadrado ajustado de 15,03%, o que demonstra considerável 

determinação (Quadro 21). 

 

Quadro 21: Transporte vs. Fatores motivacionais: Análise de variância (ANOVA) 

 

Graus de 
liberdade 

Soma de 
quadrados 

Quadrado 
médio F Valor-p 

Regressão 3 136,4 45,46 34,56 0,000 
Erro 566 744,717 1,316   
Total 569 881,1    

 
R-quadrado: 15,48%; R-quadrado ajustado: 15,03% 
 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 
 

Dentre as motivações com maior correlação com a categoria estão os fatores financeiro, 

conveniência e imagem, sendo conveniência o principal deles. A relação dessas com a variável 

dependente é direta, ou seja, quanto maior forem essas motivações, maior a probabilidade de 

adesão ao compartilhamento de transportes. Devido à irrelevante influência, os fatores social e 

meio ambiente foram eliminados do modelo. Isso mostra a orientação mais individual e racional 

dessa dinâmica colaborativa, como já havia sido concluído por autores como Bardhi e Eckhardt 

(2012), Hamari (2013) e Lamberton e Rose (2012) (Quadro 22).  
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Quadro 22: Transporte vs. Fatores motivacionais 

 Coeficiente Erro padrão T Valor-p VIF 

Financeiro 0,1949 0,0759 2,57 0,010 2,00 

Conveniência 0,2871 0,0763 3,76 0,000 2,02 

Imagem 0,1573 0,0469 3,35 0,001 1,15 
 

Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 

 

O modelo da relação entre a categoria de transporte e os fatores motivacionais pode ser 

descrito por: 

 
Compartilhamento de transporte = 1,629 + 0,2871 Conveniência 

+ 0,1949 Financeiro + 0,1573 Imagem 
(1) 

 

Buscando aprimorá-lo, foi realizada uma segunda regressão multivariada envolvendo 

todas as variáveis independentes. Por meio da ferramenta Stepwise, chegou-se em 9 diferentes 

modelos, tendo o mais relevante um R-quadrado ajustado de 23%, o que mostra uma melhora 

em relação à primeira análise (Quadro 23). 

 

Quadro 23: Transporte vs. Variáveis independentes: Análise de variância (ANOVA) 

 

Graus de 
liberdade 

Soma de 
quadrados 

Quadrado 
médio F Valor-P 

Regressão 9 212,8 23,64 19,78 0,000 
Erro 558 667,07 1,199   
Total 567 879,859    

 
R-quadrado: 24,18%; R-quadrado ajustado: 23% 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 

 
As variáveis adicionadas ao segundo modelo foram: idade, trabalho (ocupação), redes 

sociais, opinião sobre o compartilhamento e duas frases representantes da variável 

materialismo. No que se refere à idade, quanto mais jovens os entrevistados, maior a 

probabilidade de utilizarem o serviço, como já mostrado por Botsman e Rogers (2011). 

Trabalhar impulsiona bastante essa adoção, assim como a presença em mais redes sociais. A 
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opinião favorável em relação ao ato de compartilhar versus possuir também mostra efetiva 

correlação com o comportamento.  

Já no caso das frases representantes do materialismo – “eu ficaria muito feliz se pudesse 

comprar mais coisas” (Mat 2) e “eu acredito que o sucesso de uma pessoa está relacionado às 

coisas que ela possui” (Mat3) – quanto menos materialista as atitudes e opiniões dos 

entrevistados, maior a probabilidade de adoção. Isso reforça barreiras levantadas no Referencial 

Teórico: o sentimento de felicidade originado pela posse e o papel aspiracional do consumo 

(BELK, 1985; EASTMAN; GOLDSMITH; FLYNN, 1999; MONT, 2004; RICHINS; 

DAWSON, 1992). 

 

Quadro 24: Transporte vs. Variáveis independentes 

 Coeficiente Erro padrão T Valor-P VIF 

Financeiro 0,1994 0,0730 2,73 0,006 2,04 

Conveniência 0,2238 0,0738 3,03 0,003 2,08 

Imagem 0,1280 0,0460 2,78 0,006 1,21 

Idade 0,0586 0,0135 4,33 0,000 1,06 

Trabalho -0,2023 0,0648 -3,12 0,002 1,05 

Redes sociais -0,1318 0,0394 -3,35 0,001 1,07 

Compartilhamento 0,2105 0,0580 3,63 0,000 1,06 

Mat2 -0,1618 0,0472 -3,43 0,001 1,18 

Mat3 0,0987 0,0426 2,32 0,021 1,13 
 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 
 

Conveniência, a opinião em relação ao compartilhamento e trabalhar são as variáveis 

mais influentes no modelo:  
Compartilhamento de transportes = 0,530 + 0,1994 Financeiro 

+ 0,2238 Conveniência + 0,1280 Imagem + 0,0586 Idade 

- 0,2023 Trabalho - 0,1318 Redes sociais + 0,2105 Compartilhamento 

- 0,1618 Mat2 + 0,0987 Mat3 

(2) 
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4.4.2 COMPARTILHAMENTO DE ESPAÇOS 

A variável dependente de compartilhamento de espaços foi representada pela 

acomodação na casa de outras pessoas e exemplificada pela popular plataforma Airbnb. O 

processo realizado para ela foi o mesmo da categoria de transporte. Inicialmente, desenvolveu-

se uma regressão multivariada com os fatores motivacionais. A partir de três modelos, foi 

escolhido o mais adequado com R-quadrado ajustado de 36,4% (Quadro 25). 

 

Quadro 25: Espaço vs. Fatores motivacionais: Análise de variância (ANOVA) 

 

Graus de 
liberdade 

Soma de 
quadrados 

Quadrado 
médio F Valor-P 

Regressão 4 274,7 68,68 82,27 0,000 
Erro 565 471,728 0,834   
Total 569 746,472    

 
R-quadrado: 36,1%; R-quadrado ajustado: 36,4% 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 
 
 

Dentre os fatores motivacionais, foram incluídos no modelo: financeiro, conveniência, 

meio ambiente e imagem. O primeiro é o principal deles. Diferente do imaginado, o fator social 

foi excluído por não ter uma relação significante. Para Bardhi e Eckhardt (2015), uma das 

possíveis explicações para isso pode ser a mediação pela empresa, na qual os consumidores 

passam a ver a relação como econômica e não social. Em segundo lugar, há o fator de 

conveniência que também mostra grande poder de influência na adoção (Quadro 26). 

Outra variável importante no modelo consiste na imagem, que exprime distinção e 

inovação. Embora o serviço exemplificado possua uma redução de custo, ele também possui 

uma imagem aspiracional entre os entrevistados. Dessa forma, quanto mais uma pessoa atribui 

importância a serviços diferenciados, maior a probabilidade de ela aderir ao compartilhamento 

de espaços. 

Uma informação que chama atenção é a relação indiretamente proporcional com o meio 

ambiente, o que difere das outras variáveis. Quanto menor a importância atribuída a ele, maior 

a propensão de adoção. Isso contradiz autores que acreditam que o consumo colaborativo seja 

fortemente relacionado a fatores sustentáveis como, por exemplo, Prothero et al. (2011), Sacks 
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(2011), Botsman e Rogers (2011). Uma hipótese a esses resultados pode estar relacionada ao 

fato de a relação com o meio ambiente ser muito distante da categoria abordada. 

 

Quadro 26: Espaço vs. Fatores motivacionais 

 Coeficiente Erro padrão T Valor-P VIF 

Financeiro 0,4039 0,0604 6,68 0,000 2,00 

Conveniência 0,3559 0,0612 5,81 0,000 2,05 

Imagem 0,1812 0,0403 4,50 0,000 1,34 

Meio ambiente -0,0930 0,0396 -2,34 0,019 1,26 
 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 
 

O modelo para a categoria trata-se de: 

 
Compartilhamento de espaços = 0,873 + 0,4039 Financeiro 

+ 0,3559 Conveniência - 0,0930 Meio Ambiente + 0,1812 Imagem 
(3) 

 

Visando enriquecer o modelo, foi feito o mesmo processo incluindo todas as variáveis 

independentes. O exercício gerou um R-quadrado ajustado de 42,46% dentre nove modelos 

propostos pela ferramenta Stepwise (Quadro 27).  

 

Quadro 27: Espaço vs. Variáveis independentes: Análise de variância (ANOVA) 

 

Graus de 
liberdade 

Soma de 
quadrados 

Quadrado 
médio F Valor-P 

Regressão 9 318,635 35,40 46,26 0,000 
Erro 543 415,585 0,765   
Total 552 734,221    

 
R-quadrado: 43,40%; R-quadrado ajustado: 42,46% 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 

 

As variáveis adicionadas ao modelo de compartilhamento de espaços foram: idade, 

renda, trabalho, redes sociais, compartilhamento e uma frase representante do materialismo – 

“eu ficaria muito feliz se pudesse comprar mais coisas” (Mat 2), semelhantes ao modelo de 
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transporte. Um fator interessante está relacionado consiste no fato de o Meio Ambiente ter 

perdido sua relevância nesse exercício, não sendo mantido (Quadro 28). 
 

Quadro 28: Espaço vs. Variáveis independentes 

 Coeficiente Erro padrão T Valor-P VIF 
Financeiro 0,3735 0,0592 6,31 0,000 2,04 
Conveniência 0,2742 0,0599 4,57 0,000 2,11 
Imagem 0,1608 0,0376 4,27 0,000 1,24 
Idade 0,0245 0,0114 2,15 0,032 1,13 
Renda -0,0391 0,0136 -2,87 0,004 1,29 
Trabalho -0,2972 0,0811 -3,66 0,000 1,16 
Redes sociais -0,0746 0,0331 -2,25 0,025 1,14 
Compartilhamento 0,1055 0,0468 2,26 0,024 1,06 
Mat2 -0,1378 0,0376 -3,67 0,000 1,14 

 

Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 
 

A maior correlação continua sendo com a motivação financeira, demonstrando um 

comportamento bastante racional relacionado à categoria. Outro ponto que chama a atenção 

trata-se do fato de o indivíduo trabalhar impulsionar a adesão, o que mostra que a existência de 

renda individual é importante.  

No que diz respeito à idade, mesmo que com um baixo coeficiente, quanto mais jovem, 

maior a probabilidade de utilizar o serviço, assim como na categoria de transporte. O resultado 

corrobora o pensamento de autores como Botsman e Rogers (2011), Tapscott (1999) que 

argumentam que o jovem é o protagonista do movimento colaborativo. Esse fenômeno pode 

ser considerado um possível reflexo da maior familiaridade com a internet – também 

relacionada ao maior número de redes sociais e às opiniões favoráveis ao compartilhamento, 

que possuem efeito positivo na adoção (HOWE; STRAUSS, 2000; PRENSKY, 2001; 

TAPSCOTT, 1999).  

Já no caso da renda, quanto maior a renda menor a probabilidade de utilizar o serviço, 

demonstrando que esse perfil comumente busca outras alternativas de acomodação. Finalmente, 

em relação ao materialismo, há uma relação semelhante à da primeira categoria analisada: 

quanto menos materialista, maior a propensão de adoção, refletindo sua força como barreira 

também na categoria de espaços.  

O modelo, dessa forma, pode ser representado pela equação:  
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Compartilhamento de espaços = 0,964 + 0,3735 Financeiro 

+ 0,2742 Conveniência + 0,1608 Imagem + 0,0245 Idade 

– 0,0391 Renda – 0,2972 Trabalho – 0,0746 Redes sociais 

+ 0,1055 Compartilhamento – 0,1378 Mat2               

(4) 

 
 

4.4.3 COMPARTILHAMENTO DE HABILIDADES 

Dentre todas as categorias estudadas, a variável dependente de compartilhamento de 

habilidades é a única que não envolve uma dinâmica monetária, utilizando como moeda de 

troca o tempo e o conhecimento das pessoas. Inicialmente, foi realizada uma regressão múltipla 

apenas dos fatores motivacionais. Dentre os modelos apresentados, o mais relevante apresentou 

um R-quadrado ajustado de 24,54%, demonstrando significativa determinação no modelo 

(Quadro 29). 

 

Quadro 29: Habilidades vs. Fatores motivacionais: Análise de variância (ANOVA) 

 

Graus de 
liberdade 

Soma de 
quadrados 

Quadrado 
médio F Valor-P 

Regressão 4 122,107 30,52 47,26 0,000 
Erro 565 364,98 0,646   
Total 569 487,088    

 
R-quadrado: 25,07%; R-quadrado ajustado: 24,54% 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 

 

Os fatores utilizados para a sua composição foram financeiro, social, conveniência e 

imagem. A variável financeira obteve a maior influência na adoção de serviços de troca de 

habilidade, o que pode estar associado à compensação cognitiva entre os benefícios 

percebidos e a ausência de custos monetários (VENKATESH, 2012). Além disso, assim como 

nos outros modelos, a variável de meio ambiente não foi considerada relevante o bastante. 

Um ponto curioso trata-se do segundo fator de maior poder de determinação, o social. 

Em geral, nas outras categorias estudadas, a variável não apareceu em posição de destaque, mas 

nas habilidades sim. Isso pode estar relacionado ao caráter não monetário da relação. De acordo 

com Bardhi e Eckhardt (2015), a ausência de uma relação comercial clássica pode reforçar a 

dinâmica social (Quadro 30). 
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Quadro 30: Habilidades vs. Fatores motivacionais 

 Coeficiente Erro padrão T Valor-P VIF 

Financeiro 0,2024 0,0491 4,13 0,000 1,71 

Conveniência 0,1484 0,0566 2,62 0,009 1,92 

Social 0,1705 0,043 3,97 0,000 1,48 

Imagem 0,1337 0,0367 3,65 0,000 1,44 
 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 

 

O modelo é representado pela seguinte equação: 

 
Compartilhamento de habilidades = 0,5134 + 0,2024 Financeiro 

+ 0,1484 Conveniência + 0,1705 Social + 0,1337 Imagem 
(5) 

 

Após esse exercício, também foi realizada uma regressão multivariada com todas as 

variáveis independentes utilizadas. O ajuste no R-quadrado, no entanto, foi apenas de 1%, o 

que fez com que o modelo dos fatores motivacionais fosse escolhido. Isso revela uma 

significativa informação: no caso das habilidades, os dados demográficos, variáveis de controle 

e variáveis independentes normais não possuem influência suficiente, diferentemente das outras 

categorias. 

  

4.4.4 COMPARTILHAMENTO DE LOCAL DE TRABALHO 

A variável dependente de compartilhamento de local de trabalho (empresas) foi 

representada pelo serviço de coworking no questionário. Empregando o mesmo processo de 

análise das categorias anteriores, foram obtidos três diferentes modelos relacionados aos fatores 

motivacionais. O mais apropriado desses obteve um R-quadrado ajustado de 22,10%, 

mostrando significante determinação (Quadro 31). 
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Quadro 31: Empresas vs. Fatores motivacionais: Análise de variância (ANOVA) 

 

Graus de 
liberdade 

Soma de 
quadrados 

Quadrado 
médio F Valor-P 

Regressão 9 111,871 27,96 41,36 0,000 
Erro 565 382,03 0,676   
Total 569 493,90    

 
R-quadrado: 22,65%; R-quadrado ajustado: 22,10% 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 

 

Os fatores mais relevantes para a variável dependente foram: conveniência, financeiro, 

social e imagem. A primeira apresenta a maior influência no modelo, o que mostra que a prática 

de compartilhamento de locais de trabalho pode ser considerada uma solução racional e 

conveniente (BOCKMANN, 2013), já que quanto mais uma pessoa atribui importância a 

conveniência, maior a propensão de adoção (Quadro 32). O fator social também teve destaque 

no modelo, mostrando que a interação entre pessoas tem significativo papel na adoção. 

O meio ambiente, por sua vez, foi excluído do modelo devido à sua baixa relevância, 

assim como na categoria de transportes. Para Van de Glind (2013), esse fator não 

necessariamente é uma motivação direta, mas uma boa consequência. 

 

Quadro 32: Empresas vs. Fatores motivacionais 
 Coeficiente Erro padrão T valor-P VIF 
Financeiro 0,2161 0,0617 3,51 0 1,63 
Conveniência 0,257 0,0585 4,39 0 1,88 
Social 0,1153 0,0418 2,76 0,006 1,5 
Imagem 0,097 0,039 2,49 0,013 1,45 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 

 

Nesse caso, o modelo consiste em: 
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Compartilhamento de local de trabalho = 0,847 + 0,2161 Financeiro 

+ 0,2570 Conveniência + 0,1153 Social + 0,0970 Imagem 
(6) 

 
Para verificar a relação do coworking com as variáveis independentes restantes, foi 

realizada uma nova regressão multivariada, gerando sete diferentes modelos por meio da 

ferramenta Stepwise. O escolhido apresentou R-quadrado de 25%, aumentando em 3% a 

determinação do primeiro exercício (Quadro 33).  

 

Quadro 33: Empresas vs. Variáveis independentes: Análise de variância (ANOVA) 

 

Graus de 
liberdade 

Soma de 
quadrados 

Quadrado 
médio F Valor-P 

Regressão 7 127,568 18,224 27,86 0,000 
Erro 560 366,331 0,6542   
Total 567 493,900    

 
R-quadrado: 25,83%; R-quadrado ajustado: 25% 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 
 

 

Dentre as variáveis adicionadas ao novo modelo estão: redes sociais, opinião em relação 

ao compartilhamento, além de umas das frases representantes do constructo materialismo – “eu 

acredito que o sucesso de uma pessoa está relacionado às coisas que ela possui” (Mat3). É 

interessante que todas elas também estiveram presentes no modelo desenvolvido para a 

categoria de transportes. 

Neste segundo exercício, conveniência continua sendo o principal fator, seguido pela 

motivação financeira. Isso valida mais uma vez a importância dessa variável. A opinião positiva 

em relação ao compartilhamento também apresentou significativa influência no modelo, 

impulsionando a adoção ao sistema colaborativo.  

A frase sobre materialismo inclusa também revela que quanto menos as pessoas 

projetam o sucesso através das posses, maior a tendência de elas aderirem a um movimento 

como o de coworking. Mais uma vez, o constructo revelou-se uma forte barreira cultural para 

a adesão, corroborando o pensamento de Mont (2004) (Quadro 34). 
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Quadro 34: Empresas vs. Variáveis independentes 

 Coeficiente Erro padrão T valor-P VIF 
Financeiro 0,1763 0,0613 2,88 0,004 1,66 
Conveniência 0,2402 0,0581 4,14 0 1,91 
Social 0,1137 0,0411 2,76 0,006 1,5 
Imagem 0,1017 0,0386 2,63 0,009 1,47 
Redes sociais ˗ 0,064 0,0288 ˗ 2,22 0,027 1,05 
Compartilhamento 0,1297 0,0419 3,09 0,002 1,01 
Mat3 ˗ 0,0875 0,0303 ˗ 2,89 0,004 1,04 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 
 

Nesse contexto, o modelo final é de: 

 
Compartilhamento de local de trabalho = 1,265 + 0,1763 Financeiro 

+ 0,2402 Conveniência + 0,1137 Social + 0,1017 Imagem ˗ 

0,0640 Redes Sociais + 0,1297 Compartilhamento ˗ 0,0875 Mat3 

(7) 

 

4.4.5 SERVIÇOS COLABORATIVOS 

Visando verificar as hipóteses apresentadas nesta investigação, a motivação para a 

adesão das quatro diferentes categorias foi organizada em um índice único, por meio do cálculo 

da média das respostas. Isso permitiu estabelecer uma variável contínua, de maior variância, o 

que beneficiou a aplicação da técnica de análise da regressão multivariada. Os resultados aqui 

contidos expressam, dessa forma, a relação de serviços colaborativos como um todo.  

Semelhante ao processo de análise realizado nas quatro categorias anteriores, o primeiro 

passo foi entender a relação dos fatores motivacionais com os serviços colaborativos. Para 

verificar se os resultados apresentados pela regressão multivariada eram fidedignos, os resíduos 

da variável dependente foram testados. A validade do método é estabelecida a partir de três 

pressupostos: normalidade dos resíduos, independência dos resíduos e igualdade das variâncias, 

como mostrado no Gráfico 15. 
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Gráfico 15: Resíduos: Serviços colaborativos vs. Fatores motivacionais 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 

 

Os gráficos à esquerda comprovam a normalidade dos resíduos, a nível 5% de 

significância. Eles são independentes, uma vez que não revelam um padrão no quarto gráfico 

(abaixo, à direita) e possuem igualdade de variâncias, pois não apresentam tendências 

específicas quando cruzados com os valores ajustados. Dessa forma, o método de regressão tem 

a sua aplicação validada.  

Por meio da realização do teste, também foi perceptível a presença de dois respondentes 

outliers. Para aprimorar o modelo, foi aplicada à técnica de regressão excluindo essas duas 

respostas. No entanto, devido à sua baixa representatividade dentre a amostra de 570 

entrevistados, não foi obtido uma melhora significativa, optando, dessa forma, por mantê-los 

no modelo como feito inicialmente. 

A partir da utilização da ferramenta Stepwise do Minitab17, foram obtidos três 

diferentes modelos. O mais adequado desses apresentou R-quadrado ajustado de 32%, 

possuindo significativa determinação na adesão aos serviços colaborativos (Quadro 35). 
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Quadro 35: Serviços colaborativos vs. Fatores motivacionais: Análise de variância (ANOVA) 

 

Graus de 
liberdade 

Soma de 
quadrados 

Quadrado 
médio F Valor-P 

Regressão 3 95,679 31,892 89,87 0,000 
Erro 566 200,871 0,3302   
Total 569 296,549    

 
R-quadrado: 32,26%; R-quadrado ajustado: 31,90% 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 

 

Como mostra o Quadro 36, os fatores motivacionais inclusos no modelo são: financeiro, 

conveniência e imagem. 

 

Quadro 36: Serviços colaborativos vs. Fatores motivacionais 

 Coeficiente Erro padrão T valor-P VIF 
Financeiro 0,2456 0,0638 3,85 0,000 2,58 
Conveniência 0,3259 0,0649 5,02 0,000 2,75 
Imagem 0,1462 0,0313 4,67 0,000 1,2 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 
 

Conveniência apresentou a maior influência na adesão a serviços colaborativos, obtendo 

um coeficiente de 0,3259. A variável independente possui uma relação diretamente 

proporcional com a dependente, ou seja, quanto maior a importância atribuída ao benefício da 

conveniência, maior a propensão das pessoas em participarem da economia colaborativa. É 

importante ressaltar que o fator está presente nos modelos de todas as diferentes categorias, 

sendo o principal deles no compartilhamento de transportes e locais de trabalho. 

Como defende Bardhi e Eckhardt (2012), a economia colaborativa está sendo vista antes 

de tudo como uma alternativa conveniente ao consumo tradicional, na qual as pessoas podem 

ter soluções mais rápidas e eficientes e decisões de consumo menos complexas e onerosas. 

Tendo em vista os resultados, a hipótese 4 (H4) foi comprovada (Quadro 37).  
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Quadro 37: Conveniência: Hipótese 4 

Hipótese Descrição Variável Resultado 

H4 

A maior conveniência e 
flexibilidade influenciam 
positivamente a adesão a serviços 
colaborativos.   

Conveniência Suportada 

 

Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 
Observação: Hipótese suportada em serviços colaborativos, transporte, espaço, habilidades e empresa. 
 

O fator financeiro também possui forte influência na adesão de serviços colaborativos, 

ficando em segundo lugar com um coeficiente de 0,2456. A sua relação é direta com a variável 

dependente: quanto maior a importância atribuída à redução de custos, maior a propensão de 

uma pessoa em aderir uma solução colaborativa. O fator teve determinação nos modelos de 

todas as categorias estudadas, sendo a principal motivação no compartilhamento de espaços e 

habilidades.  

O resultado corrobora o pensamento de Porter (2011) e Bardhi e Eckhardt (2012) que 

afirmam que o potencial da economia colaborativa está na possibilidade de viabilizar 

financeiramente serviços por um caminho alternativo. Além disso, na investigação 

desennvolvida por Van de Glind em Amsterdam (2013), a motivação financeira também 

mostrou influência positiva na adoção. Dado esses resultados, a hipótese 3a (H3a) foi suportada, 

já a H3b não foi suportada nos serviços colaborativos como um todo, mas sim em espaços e 

habilidades (Quadro 38). 
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Quadro 38: Financeiro: Hipóteses 3a e 3b 

Hipótese Descrição Variável Resultado 

H3a 

A possibilidade de redução de 
custos e/ou ganho monetário 
influencia positivamente a adesão 
a serviços colaborativos. 

Financeiro Suportada 

H3b 
A motivação financeira é a 
principal motivação a serviços 
colaborativos.  

Financeiro Não 
suportada 

 

Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 
Observação: A hipótese H3b é suportada nas categorias de compartilhamento de espaço e habilidades.  
 

A motivação relacionada à imagem e expressa por distinção e inovação foi a terceira 

variável com maior influência na adoção de serviços colaborativos, apresentando um 

coeficiente de 0,1462. A relação expressa é diretamente proporcional: quanto maior a 

importância atribuída à imagem, maior a propensão de uma pessoa a participar de serviços de 

economia colaborativa. Assim como os fatores financeiro e de conveniência, a imagem está 

presente nos modelos de todas as categorias, tendo maior destaque no compartilhamento de 

espaços, exemplificado pela dinâmica da plataforma Airbnb.  

Esses resultados mostram a influência do discurso de novidade, tendência, sofisticação, 

progresso e inovação relacionado ao movimento colaborativo, comprovando que para os 

indivíduos a adoção contribui para a sua identidade, reputação e imagem (FRENKEN, 2017). 

Nesse contexto, a hipótese 7 (H7) foi suportada (Quadro 39). 

 

Quadro 39: Imagem: Hipótese 7 

Hipótese Descrição Variável Resultado 

H7 
A melhora da imagem/reputação 
influencia positivamente a adesão 
a serviços colaborativos. 

Imagem Suportada 

 

Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Observação: Hipótese suportada em serviços colaborativos, transporte, espaço, habilidades e empresa. 
 

Diante dos dados, temos a seguinte equação: 
Serviços Colaborativos = 0,9353 + 0,2456 Financeiro 

+ 0,3259 Conveniência + 0,1462 Imagem 
(8) 
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Nesse modelo final, obtido por meio da ferramenta Stepwise, os fatores social e meio 

ambiente não foram inclusos devido à sua baixa influência. No entanto, para investigar a fundo 

as hipóteses relacionadas a esses constructos, foi realizada uma regressão multivariada 

incluindo todas as motivações estudadas. Essa obteve um R-quadrado ajustado de 32,10% 

(Quadro 40).  

 

Quadro 40: Serviços colaborativos vs. Fatores motivacionais (todos inclusos): Análise de 

variância (ANOVA) 

 

Graus de 
liberdade 

Soma de 
quadrados 

Quadrado 
médio F Valor-P 

Regressão 5 96,973 31,892 54,81 0,000 
Erro 564 199,576 0,3599   
Total 569 296,549    

 

R-quadrado: 32,70%; R-quadrado ajustado: 32,10% 
 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 

 
Os fatores de conveniência, financeiro e imagem apresentam correlações válidas. Meio 

ambiente, por outro lado, não tem um valor-P válido, já que 0,900 é bastante superior ao limite 

estabelecido de 0,05, 5% (Quadro 41). Social também teve um valor-P acima, de 0,059. Dessa 

forma, a influência dessas variáveis foi refutada. 

 

Quadro 41: Serviços colaborativos vs. Fatores motivacionais (todos inclusos) 

 Coeficiente Erro padrão T valor-P VIF 
Financeiro 0,2481 0,0643 3,86 0 2,62 
Conveniência 0,3074 0,0655 4,69 0 2,81 
Social 0,073 0,0386 1,89 0,059 1,66 
Meio ambiente ˗ 0,0045 0,0356 ˗ 0,13 0,9 1,65 
Imagem 0,113 0,0394 2,87 0,004 1,9 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 
 

Dessa forma, mesmo que o compartilhamento seja visto como um ato comunal, que 

expressa um pensamento coletivo (Belk, 2010), os resultados mostram que o fator social não 
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possui correlação suficiente com a motivação. É importante mencionar que embora ele não seja 

relevante para os serviços colaborativos gerais, a variável apresenta influência no 

compartilhamento de habilidades e locação de trabalho. Nesse contexto, a hipótese 6 (H6) não 

foi suportada (Quadro 42).  

 

Quadro 42: Social: Hipótese 6 

Hipótese Descrição Variável Resultado 

H6 
O senso social influencia 
positivamente a adesão a serviços 
colaborativos. 

Social Não 
suportada 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 
Observação: Hipótese suportada em habilidades e empresa. 
 

Embora seja esperado que o meio ambiente e fatores sustentáveis estejam fortemente 

associados ao consumo colaborativo (PROTHERO et al., 2011; SACKS, 2011), nessa 

investigação esse fator apresentou significativa correlação negativa somente com o 

compartilhamento de espaços. Alguns autores já argumentam que a importância atrelada a isso 

não necessariamente se traduz em motivação e ação (VERMEIR & VERBEKE, 2006). Além 

disso, há a possibilidade de os entrevistados não estabelecerem relações claras entre as 

principais categorias da economia colaborativa e o meio ambiente. Diante desses dados as 

hipóteses 5a (H5a) e 5b (H5b) não foram suportadas (Quadro 43).  

 

Quadro 43: Meio ambiente: Hipóteses 5a e 5b 

Hipótese Descrição Variável Resultado 

H5a 
A preocupação com o meio 
ambiente influencia positivamente 
a adesão a serviços colaborativos. 

Meio ambiente Não 
suportada 

H5b 
O caráter sustentável é suficiente 
para justificar a adesão a serviços 
colaborativos. 

Meio ambiente Não 
suportada 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 
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A partir da análise das hipóteses apresentadas anteriormente, fica claro que os benefícios 

racionais são mais importantes do que os benefícios emocionais para os jovens da Região 

Metropolitana de São Paulo. As duas principais motivações são conveniência e financeiro, 

benefícios racionais. Seguidas por imagem, benefício emocional. Dessa forma, a hipótese 2 foi 

refutada (Quadro 44). 

 

Quadro 44: Benefício: Hipótese 2  

Hipótese Descrição Variável Resultado 

H5a 
No consumo colaborativo, 
benefícios emocionais são mais 
fortes que benefícios racionais. 

Benefício Não 
suportada 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 
 

Outro ponto trata-se do tipo de motivação envolvida. As com maior influência na adesão 

a serviços colaborativos são conveniência, financeiro e imagem, todas elas consideradas 

extrínsecas, com base no modelo desenvolvido por Van de Glind (2013). Dessa forma, 

diferentemente do que argumentam Shirky (2011) e Benkler (2006) em seus estudos, as 

motivações intrínsecas não são tão fortes quanto extrínsecas ou ainda mais (Quadro 45). Em 

seu estudo em Amsterdam, Van de Glind (2013) chegou ao mesmo resultado. 

 

Quadro 45: Motivação: Hipótese 1 

Hipótese Descrição Variável Resultado 

H1 

No consumo colaborativo, 
motivações intrínsecas são tão ou 
mais fortes que motivações 
extrínsecas. 

Motivação Não 
suportada 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 
 

Nesse contexto, há o seguinte quadro geral das hipóteses (Quadro 46): 
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Quadro 46: Resultado das hipóteses estudadas 
 

Classificação 1.1.1.1.1  Hipóteses Resultado 

Motivação H1 

No consumo colaborativo, 
motivações intrínsecas são tão ou 
mais fortes que motivações 
extrínsecas. 

Não suportada 

Benefício H2 
No consumo colaborativo, benefícios 
emocionais são mais fortes que 
benefícios racionais. 

Não suportada 

Finanças 

H3a 

A possibilidade de redução de custos 
e/ou ganho monetário influencia 
positivamente a adesão a serviços 
colaborativos. 

Suportada 

H3b A motivação financeira é a principal 
motivação a serviços colaborativos.  Não suportada 

Conveniência H4 
A maior conveniência e flexibilidade 
influenciam positivamente a adesão a 
serviços colaborativos.  

Suportada 

Meio 
ambiente 

H5a 
A preocupação com o meio ambiente 
influencia positivamente a adesão a 
serviços colaborativos. 

Não suportada 

H5b 
O caráter sustentável é suficiente 
para justificar a adesão a serviços 
colaborativos. 

Não suportada 

Social H6 
O senso social influencia 
positivamente a adesão a serviços 
colaborativos. 

Não suportada 

Imagem H7 
A melhora da imagem/reputação 
influencia positivamente a adesão a 
serviços colaborativos. 

Suportada 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 
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Para complementar o modelo de fatores motivacionais, foi realizada uma regressão 

multivariada envolvendo todas as variáveis independentes de investigação. Para verificar a 

validade dos resultados, os resíduos foram testados (Gráfico 16) 

 

Gráfico 16: Resíduos: Serviços colaborativos vs. Variáveis independentes 

Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17.  

 

Assim como no primeiro modelo para a adesão de serviços colaborativos, os resíduos 

apresentaram distribuição aparentemente normal, com média aproximadamente zero, 

independentes e com igualdade de variâncias (homocedasticidade), como mostram os gráficos 

acima. Isso permite que a regressão seja desenvolvida, validada e . 

Com o uso da ferramenta Stepwise do Minitab 17, foram obtidas oito possibilidades de 

modelos. O mais apropriado deles obteve um R-quadrado ajustado de 39,4%, demonstrando 

forte determinação nos serviços colaborativos (Quadro 47). 
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Quadro 47: Serviços colaborativos vs. Variáveis independentes: Análise de variância 

(ANOVA) 

 

Graus de 
liberdade 

Soma de 
quadrados 

Quadrado 
médio F Valor-p 

Regressão 8 119,102 14,887 47,04 0,000 
Erro 559 176,915 0,3165   
Total 567 296,017    

 
R-quadrado: 40,23%; R-quadrado ajustado: 39,4% 
 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 
 

Foram adicionadas ao modelo as variáveis de idade, trabalho, redes sociais, opinião em 

relação à prática de compartilhamento e uma das frases representantes do constructo de 

materialismo – “eu ficaria muito feliz se pudesse comprar mais coisas” (Mat 2). Dentre os 

modelos que envolvem todas as variáveis independentes, essas foram as que mais apareceram 

nas diferentes categorias, reforçando sua influência (Quadro 48). 

 

Quadro 48: Serviços colaborativos vs. Variáveis independentes 
 Coeficiente Erro padrão T valor-P VIF 
Financeiro 0,243 0,0607 4 0,000 2,61 
Conveniência 0,2729 0,0622 4,39 0,000 2,83 
Imagem 0,1384 0,0302 4,58 0,000 1,25 
Idade 0,02247 0,00697 3,23 0,001 1,06 
Trabalho ˗ 0,1051 0,0332 ˗ 3,16 0,002 1,05 
Redes Sociais ˗ 0,0903 0,0203 ˗ 4,45 0,000 1,07 
Compartilhamento 0,1257 0,0299 4,21 0,000 1,06 
Mat2 ˗ 0,0769 0,0232 ˗ 3,32 0,001 1,07 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 
 

Assim como nas outras categorias em que idade apresentou significativa influência, em 

serviços colaborativos quanto mais jovem a pessoa for maior a propensão de adesão. Como 

mencionado anteriormente, isso reforça a crença de autores como Botsman e Rogers (2011) 

que afirmam que são os jovens que lideram esse movimento no mundo. A idade está relacionada 

a duas outras variáveis: o número de redes sociais utilizadas e a opinião favorável em relação 
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ao compartilhamento. Ambas influenciam positivamente a participação na economia 

colaborativa. No caso da primeira, quanto mais presente o indivíduo estiver nas redes sociais, 

maior a probabilidade de adesão. No segundo, quanto mais aceitável for a substituição da posse 

pelo compartilhamento, maior a propensão. Isso tem relação com o comportamento digital 

explicado também no capítulo Referencial Teórico.  

Outro fator que tem forte influência no modelo é o trabalho. As pessoas que trabalham, 

têm uma renda e possuem maior propensão a aderir a serviços colaborativos. O resultado foi 

semelhante nas categorias em que teve maior correlação. Isso reforça o impacto de ter uma 

renda individual para os consumidores colaborativos. 

A última variável, por sua vez, diz respeito à felicidade associada à posse. Quanto menos 

pessoas possuírem essa crença, maior a probabilidade de fazerem parte do consumo 

colaborativo. A forte influência tanto nos serviços colaborativos como nas outras categorias 

mostra a sua força enquanto barreira cultural no Brasil.  

Dadas as variáveis, o modelo pode ser expresso pela equação:  

 
Serviços colaborativos = 0,827 + 0,2430 Financeiro 

+ 0,2729 Conveniência + 0,1384 Imagem + 0,02247 Idade 

˗ 0,1051 Trabalho ˗ 0,0903 RS + 0,1257 Compartilhamento 

˗ 0,0769 Mat2 

(9) 

 

 Como dito anteriormente, a coleta do CEP dos respondentes possibilitou o cruzamento 

dos dados da pesquisa com o censo do IBGE (2010) por meio dos setores censitários. Para 

aprimorar o modelo, foi realizado um exercício com base na renda nominal familiar obtida na 

base do instituto, que obteve um R-quadrado ajustado de 42%, 2,6% a mais do que o modelo 

anterior. O quadro a seguir traz mais detalhes: 
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Quadro 49: Serviços colaborativos vs. Variáveis independentes (renda censitária): Análise de 

variância (ANOVA) 

 

Graus de 
liberdade 

Soma de 
quadrados 

Quadrado 
médio F Valor-p 

Regressão 8 92,928 11,616 38,29 0,000 
Erro 407 123,487 0,3034   
Total 415 216,415    

 
R-quadrado: 42,94%; R-quadrado ajustado: 41,82% 
 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 
 
 

Com esta alteração, há a seguinte relação entre as variáveis (Quadro 50): 

Quadro 50: Serviços colaborativos vs. Variáveis independentes (renda censitária) 
 Coeficiente Erro padrão T valor-P VIF 
Financeiro 0,247 0,0691 3,58 0,000 2,78 
Conveniência 0,2214 0,0759 2,92 0,004 3,17 
Imagem 0,1645 0,0394 4,17 0,000 1,42 
Idade 0,0215 0,00773 2,79 0,005 1,06 
Trabalho ˗ 0,100 0,0347 ˗ 2,89 0,004 1,04 
Redes Sociais ˗ 0,090 0,0237 ˗ 3,85 0,000 1,11 
Compartilhamento 0,1435 0,0333 4,30 0,000 1,05 
RendaSC ˗ 0,000027 0,000010 ˗ 2,73 0,007 1,12 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Minitab 17. 
Nota: n = 570 
 

Para este exercício, temos o seguinte modelo: 
 
Serviços colaborativos = 0,740 + 0,2473 Financeiro 

+ 0,2214 Conveniência + 0,1645 Imagem + 0,02159 Idade 

- 0,1001 Trabalho - 0,0912 Redes sociais + 0,1435 Compartilhamento 

- 0,000027 RendaSC 

 

(10) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo traz uma discussão sobre os resultados apresentados anteriormente, 

elucidando principais aprendizados e conclusões relacionados aos objetivos propostos. 

Limitações da pesquisa também são exploradas, buscando direcionar a interpretação e 

utilização dos dados produzidos, além de trazer recomendações para pesquisas futuras. Por fim, 

há uma reflexão acerca das principais contribuições acadêmicas e gerenciais do estudo.  

 

5.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O principal objetivo desta investigação tem como ponto central entender quais  fatores 

motivacionais  levam jovens moradores da Região Metropolitana de São Paulo a aderirem aos 

serviços colaborativos, verificando se essa motivação é prioritariamente intrínseca ou 

extrínseca e se a relação com os atributos e benefícios é de cunho emocional ou racional. 

Com base na revisão literária acerca do tema economia colaborativa, foram escolhidas 

para estudo cinco diferentes motivações: conveniência, financeiro, social, meio ambiente e 

imagem; e quatro relevantes categorias de serviços colaborativos no Brasil: compartilhamento 

de transportes, espaços, habilidades e locais de trabalho. 

Diferente do que defendem autores como Shirky (2011) e Benkler (2006) que estudaram 

a economia colaborativa no contexto de outros países, as motivações intrínsecas não são tão ou 

mais fortes do que as extrínsecas para os brasileiros, na verdade, são mais fracas. Os jovens 

brasileiros priorizam as motivações extrínsecas nesta dinâmica de consumo, obtendo 

recompensas externas das relações colaborativas, sejam essas racionais como redução de 

custos, conveniência e flexibilidade; ou emocionais como melhoria da reputação e da imagem. 

Van de Glind (2013), em seu estudo na cidade de Amsterdam, obteve resultado semelhante ao 

desta pesquisa.  

Isso mostra que o fenômeno do consumo colaborativo para esse público está fortemente 

relacionado aos propulsores econômicos e de consumo. Como defende Chui (2012), a nova 

dinâmica proporcionou um empoderamento das pessoas por meio da maior democratização, 

conveniência e flexibilidade de consumo, que são motivações claras para os brasileiros – 

principalmente em um cenário de adversidades na economia do País.  
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Além das motivações, a relação dos jovens da Região Metropolitana de São Paulo com 

a economia colaborativa mostrou-se prioritariamente racional, focada em benefícios financeiros 

e de conveniência. Embora muitos dos propulsores do movimento sejam emocionais como, por 

exemplo, o altruísmo geracional, a conexão entre pessoas (BOCKMANN, 2013) e o positivo 

valor simbólico do movimento (FRENKEN, 2017); a adesão aos serviços colaborativos ainda 

é definida por sua funcionalidade. 

Dentre os diferentes fatores motivacionais estudados, conveniência foi o principal deles 

no que se refere aos serviços colaborativos, ultrapassando até mesmo a motivação financeira. 

Isso mostra a importância em oferecer alternativas mais convenientes, tornando soluções, 

processos e até mesmo a escolha dos consumidores mais fáceis, rápidos e eficientes (BARDHI; 

ECKHARDT, 2012). Nessa dinâmica, os avanços tecnológicos apresentam um papel crucial 

(BOTSMAN; ROGERS, 2011; VAN DE GLIND, 2013).  

A motivação financeira, por sua vez, também possui papel determinante na adesão dos 

serviços colaborativos. No Brasil, assim como afirma Porter (2011), a economia colaborativa 

está se desenvolvendo principalmente por apresentar-se como um caminho alternativo, 

viabilizando o consumo de produtos e serviços que no consumo tradicional não seriam possível 

ou seriam utilizados com menor frequência. Em linha com autores como Auger, Devinney e 

Eckhardt (2010), a motivação econômica mostrou-se mais importante do que fatores éticos e 

sociais para os jovens brasileiros. 

Contribuições para a reputação e imagem dos consumidores mostrou-se um fator de 

grande importância nos serviços colaborativos, estando presente em todas as categorias 

estudadas. Isso está associado ao valor simbólico positivo atribuído à economia colaborativa, 

comumente relacionada ao progresso, inovação, sustentabilidade, tendência, que faz com que 

as pessoas se orgulhem em fazer parte do movimento (FRENKEN, 2017; CB INSIGHTS, 

2017). 

No que se refere ao fator social, esperava-se que grande relevância fosse atribuída a ele 

no modelo, uma vez que o recorte de público feito na pesquisa exprime um comportamento 

mais coletivo e um altruísmo geracional, como afirmam Bockmann (2013) e Botsman e Rogers 

(2011). No entanto, a motivação não apresentou significante poder de determinação na adesão 

de serviços colaborativos, com exceção das categorias de compartilhamento de habilidades e 

locais de trabalho. Uma das possíveis razões desse comportamento pode ser a intermediação de 

empresas nas relações, uma vez que as categorias em que a variável teve influência foram 
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aquelas que não citavam plataformas específicas no enunciado da pergunta no questionário. 

Bardhi e Eckhardt (2015) afirmam que quando as iniciativas são mediadas por empresas – 

como, por exemplo, o Uber, Airbnb – os consumidores tendem a ver a dinâmica como 

econômica e não social. 

Em oposição ao pensamento de autores como Albinsson e Perera (2012) e Botsman e 

Rogers (2011), incentivos idealistas associados à sustentabilidade não foram de grande 

importância para os jovens brasileiros. Mesmo que eles sejam ideológica e eticamente 

preocupados com o meio ambiente, isso não se traduz em motivação no que diz respeito à 

economia colaborativa, como já havia sido elucidado por Vermeir e Verbeke (2006). Segundo 

Van de Glind (2013), os benefícios ao planeta acabam sendo uma consequência não intencional. 

Além dos fatores motivacionais, esta pesquisa também investigou a relação do consumo 

colaborativo com dados demográficos, opiniões e atitudes. Algumas dessas variáveis 

independentes mostraram grande influência no fenômeno como, idade, número de redes sociais, 

opinião positiva sobre o ato de compartilhar, trabalho e materialismo. 

Quanto mais jovens os indivíduos, maior a propensão de adesão a serviços 

colaborativos, o que valida a segmentação feita nesse trabalho com base na maior familiaridade 

com a internet (LEMOS, 2010). Isso está relacionado também ao número de redes sociais em 

que os entrevistados estão presentes e à positiva opinião sobre compartilhamento, que também 

apresentam relações positivas com a variável dependente.  

A existência de uma renda pessoal também se mostrou um fator importante para a 

dinâmica colaborativa. As pessoas que já trabalham tendem a utilizar com maior probabilidade 

os serviços estudados do que as que não trabalham ou estudam. Isso pode estar relacionado 

também à dinâmica de pagamento on-line, que muitas vezes envolve a posse de um cartão de 

crédito.  

Por último, o materialismo apresentou-se como uma forte barreira à disseminação do 

consumo colaborativo. Frases que exprimiam opiniões e atitudes relacionadas à felicidade e ao 

papel aspiracional da posse influenciaram negativamente a adesão, corroborando o pensamento 

de autores como Belk (2007) e Mont (2004).  

A discussão sobre os resultados também suscita a discussão sobre perspectivas da 

economia colaborativa no Brasil. O estudo mostra forte indicação de adesão aos serviços 

colaborativos, no entanto, há inúmeras barreiras que ainda devem ser levadas em consideração 

como a cultura arraigada no materialismo e na posse também reforçadas pela pesquisa.  
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Além disso, diferentes categorias de produtos envolvem diferentes dinâmicas, o que foi 

argumentado por Nestór Canclini (2016). De acordo com o autor, nem tudo é passível de 

compartilhamento. Isso foi reforçado pela opinião dos entrevistados sobre o fenômeno que, em 

sua maioria, acreditam no potencial da economia colaborativa, mas não acham que ela pode ser 

aplicada a todas as dimensões da vida.  

Somado às barreiras culturais, há um grande desafio: equacionar a cultura da 

colaboração com mercados altamente competitivos, já que apesar da dinâmica possuir um 

positivo valor simbólico, o mercado ainda possui falta de regulamentação e relações de trabalho 

abusivas (MALHOTRA; VAN ALSTYNE, 2014). Dessa forma, é imprescindível que esses 

pontos negativos do movimento sejam transformados para que a economia colaborativa possa 

ganhar cada vez mais espaço entre os consumidores brasileiros.  

 

5.2 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

  

Esta investigação reúne resultados e aprendizados de base quantitativa acerca dos 

fatores motivacionais que levam os jovens da Região Metropolitana de São Paulo a 

participarem da economia colaborativa. Para a sua melhor interpretação e contribuição, faz-se 

necessário discutir as suas limitações, de forma que pesquisas futuras possam endereçá-las e 

evoluir a pesquisa. 

A primeira limitação diz respeito à complexidade do constructo consumo colaborativo, 

que possui diferentes classificações e envolve inúmeras categorias de produtos e serviços. De 

acordo com Hamari e Ukkonen (2013), essa variedade tem reflexo nos resultados que nem 

sempre são os mesmos para todas as práticas colaborativas. O presente trabalho contemplou 

quatro categorias de serviços colaborativos relevantes no Brasil, de acordo com pesquisa 

realizada pela IE Business School (Exame, 2017): transporte, espaço e serviços empresariais, 

sendo adicionadas a elas a troca de habilidades. Dessa forma, há limitações nos resultados 

apresentados que devem ser levadas em conta na generalização, interpretação e reprodução 

desses dados.  

A segunda limitação envolve os fatores motivacionais. Para esta investigação, foram 

eleitos os cinco mais relevantes – conveniência, financeiro, social, meio ambiente e imagem – 

de acordo com recorrência na literatura. Há muitas outras motivações relacionadas à economia 

colaborativa que podem ser pesquisadas, gerando novos modelos.  
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Como recomendação, tendo em vista que o tema abordado ainda é pouco explorado 

quantitativamente tanto na literatura quando no mercado (HAMARI, 2013), há a oportunidade 

de desenvolvimento de pesquisas futuras que abordem outras categorias de produtos e serviços 

que fazem parte da economia colaborativa, assim como outros fatores motivacionais. É 

interessante também buscar maneiras diferentes de mensurar a motivação para além da escala 

de Likert, gerando variáveis contínuas que são mais adequadas para a utilização do método de 

regressão multivariada. 

A terceira limitação diz respeito à operacionalização dos constructos e índices de 

determinação dos modelos apresentados. Dado a lacuna de trabalhos quantitativos e escalas 

sobre o tema, com os resultados atingiu-se um índice de determinação (R-quadrado) de 40%. É 

recomendado que futuras pesquisas possam evoluir a eficácia do modelo através das 

informações obtidas nesse trabalho, além de trazerem não somente abordagens correlacionais 

como também de causa e efeito.  

Como recomendação adicional, é possível explorar o papel dos indivíduos nas relações 

colaborativas. A análise apresentada neste trabalho não explora a fundo as divergências entre 

pessoas que são provedores e usuários de serviços colaborativos. Essa dimensão pode ser 

analisada em futuras pesquisas, buscando entender as mudanças que o papel no consumo 

implica nas motivações. 

Há também a possibilidade de aplicar a metodologia a novos recortes de públicos e áreas 

geográficas, estabelecendo parâmetros de comparação, o que pode trazer novos aprendizados 

sobre o fenômeno e sua evolução no Brasil e no mundo. 

Por último, é recomendado complementar as informações quantitativas obtidas neste 

trabalho com abordagens qualitativas que podem trazer maior aprofundamento nas relações 

colaborativas estudadas, bem como nas diferentes motivações envolvidas. 

 

5.3 CONTRIBUIÇÕES ACADÊMICAS E GERENCIAIS 

 

Esta investigação traz contribuições tanto para a literatura quanto para o mercado 

brasileiro no que diz respeito aos serviços colaborativos. Os resultados obtidos suprem a lacuna 

de informações quantitativas sobre o fenômeno da economia colaborativa na academia 

(HAMARI, 2013), além de trazerem um panorama sobre o consumidor brasileiro – já que a 
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grande maioria dos estudos mercadológicos existente sobre o tema foi realizada em outros 

países e não são necessariamente aplicáveis ao contexto do Brasil (STEENKAMP, 2005).  

O estudo reúne importantes aprendizados acerca dos fatores motivacionais relacionados 

à adesão de serviços colaborativos, perspectiva anteriormente negligenciada pela literatura 

(BELK, 2013). Como resultado final, há a proposição de modelos matemáticos para diferentes 

categorias que compõem a economia colaborativa. Esses são passíveis de aprimoramento e 

evolução em pesquisas futuras.  

Além dos fatores motivacionais, o estudo também elucida o impacto de outras variáveis 

no consumo colaborativo como, por exemplo, dados demográficos, opiniões e atitudes, 

podendo esses orientar recortes de outros estudos acadêmicos.  

Além disso, uma contribuição marginal resultante dessa investigação trata-se do 

exercício de correlação dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) dos respondentes com os 

setores censitários do IBGE (2010), o que permite explorar outras características dos 

consumidores por meio dos dados coletados pelo instituto. Isso garante maior riqueza de 

detalhes na caracterização dos respondentes, bem como na verificação de outras relações com 

o fenômeno colaborativo, fomentando estudos futuros. 

No que se refere às contribuições gerenciais, tendo em vista que a economia 

colaborativa pode vir a ser uma vantagem competitiva para as empresas (BELK, 2010), há 

grande relevância na compreensão das motivações dos consumidores estudadas neste trabalho 

(ALBINSSON; PERERA, 2012; BARDHI; ECKHARDT, 2015). Os resultados apresentados, 

dessa forma, podem orientar decisões de negócio que envolvem mudanças e inovações em 

produtos, definições de público-alvo bem como a criação dos principais argumentos de 

comunicação. 

Frente à falta de estudos quantitativos brasileiros sobre o tema, a pesquisa traz 

informações que podem ser generalizadas para o recorte do público presente na Região 

Metropolitana de São Paulo. Os resultados apresentam um panorama do consumidor que pode 

ser utilizado e aprofundado por instituições públicas e privadas.  

Além disso, pode-se dizer que a relevância da motivação associada à distinção e à 

inovação assume um papel de grande vulto, mostrando a importância de as empresas investirem 

no desenvolvimento de novos produtos e serviços, bem como nas dimensões de marca e 

comunicação. 
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Espera-se, por fim, que este estudo suscite pesquisadores a darem continuidade no 

trabalho de investigação da economia colaborativa, estendendo o tema em diversos aspectos e 

públicos envolvidos. 
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APÊNDICE 1 – Código para a Construção da Rede de Autores e Fatores Motivacionais  

 

O código abaixo, desenvolvido na plataforma R utiliza as extensões SNA, Network e 

RGL para produzir a rede de relacionamentos entre autores e fatores motivacionais e as medidas 

de centralidade apresentadas no tópico 2.6.2. Motivação: Fatores Geradores de Valor deste 

relatório de qualificação. Sua transcrição como apêndice deste trabalho busca compartilhar os 

métodos utilizados na pesquisa para eventual replicação por outros pesquisadores.  

 

>read.csv("rede_autores_fatores.csv") 
Autores.Financeiro.Conveniencia.Meio.ambiente.Imagem.Social.Atalho.Generosi
dade  
1 Moeller;1;1;1;1;0;0;0  
2 Lawson;1;0;1;0;0;0;0  
3 Lamberton e Rose;1;1;0;0;0;0;0 
 4 Bockmann;1;1;1;0;1;1;1 
 5 Van de Glind;1;1;1;1;1;0;0 
 6 Owyang et al;1;0;1;1;1;0;0 
 7 Hamari et al;1;0;1;0;1;0;0 
 8 Stene e Holte;1;1;1;0;1;0;0 
 9 Baumeister;1;1;1;1;1;0;0 
 10 Mohlmann;1;0;1;1;1;0;0 
 > rede <- read.table("rede_autores_fatores.csv", header=TRUE,sep = ";", 
dec=",")  
> grede <- rede[,2:8]  
> rownames(grede) <- rede[,1]  
> gplot(grede)  
> gplot(grede,gmode="twomode",displaylabels = TRUE)  
> gplot(grede,gmode="twomode",displaylabels = TRUE, 
edge.col="gray",label.cex = 0.7,usearrows=FALSE)  
> degree(grede,gmode="twomode",cmode="indegree") [1] 4 2 2 6 5 4 3 4 5 4 10 
6 9 5 7 1 1 74  
> closeness(grede,gmode="twomode") [1] 0.5161290 0.4571429 0.4571429 
0.5925926 0.5517241 0.5161290 0.4848485 [8] 0.5161290 0.5517241 0.5161290 
0.7272727 0.5333333 0.6666667 0.4444444 [15] 0.5714286 0.3809524 0.3809524  
> betweenness(grede,gmode="twomode") [1] 6.6023852 0.3650794 0.8707071 
62.6650794 10.1558017 5.4671038 [7] 1.5858586 4.6650794 10.1558017 
5.4671038 62.8029412 20.5336262 [13] 43.4571259 6.2636364 22.9426704 
0.0000000 0.0000000 > gplot(grede,gmode="twomode",displaylabels = TRUE, 
edge.col="gray",label.cex = 0.7,usearrows=FALSE, vertex.cex = 
closeness(gcompras,gmode="twomode")*3) 
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APÊNDICE 2 – Questionário da pesquisa 

Olá, seja bem-vindo (a) :) 
 
Esta pesquisa faz parte de uma dissertação de mestrado do programa de Comportamento do 
Consumidor da ESPM-SP. O estudo busca entender a relação de pessoas de 18 a 30 anos 
com o consumo colaborativo. 
 
O tempo de resposta do questionário é estimado em 9 a 12 minutos - somente questões com 
alternativas :) 
 
As respostas são estritamente confidenciais e serão utilizadas somente para fins acadêmicos. 
Lembrando que não há respostas certas e erradas, apenas a sua opinião.  
 
Para participar do sorteio, informe seu e-mail: 
______________________________________ 
 
PARTE 1: CARACTERÍSTICAS DO ENTREVISTADO 
 
Para começarmos, gostaríamos de saber um pouco mais sobre você.   
 
P101: Idade: 
 
 
 
P103: Gênero: 
○ Masculino 
○ Feminino 
○ Outro 
 
P103a: Em qual cidade você mora no momento? 
 
 
P103b: CEP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opções individuais de 18 a 30 anos 

Opções dos municípios da RM SP 

Opcional 
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P104: Nível de escolaridade*: 
○ Ensino fundamental incompleto 
○ Ensino fundamental completo 
○ Ensino médio incompleto 
○ Ensino médio completo 
○ Ensino superior incompleto 
○ Ensino superior completo 
○ Pós-graduação incompleta 
○ Pós graduação completa 
 
P105: Renda familiar mensal:  
○ Até um salário mínimo (até R$938,00) 
○ De 1 a 2 salários mínimos (entre R$938,00 e R$1.876,00) 
○ De 2 a 4 salários mínimos (entre R$1.876,00 e R$3.752,00) 
○ De 4 a 6 salários mínimos (entre R$3.752,00 e R$5.628,00) 
○ De 6 a 8 salários mínimos (entre R$5.628,00 e R$7.504,00) 
○ Mais de 8 salários mínimos (acima de R$7.504,00) 
 
P106: Qual a sua ocupação atual? 
○ Estudo 
○ Trabalho 
○ Estudo e trabalho 
○ Não estudo e nem trabalho 
 
P107: Quais plataformas sociais você utiliza? 
☐ Facebook 
☐ Whatsapp 
☐ Instagram 
☐ YouTube 
☐ Twitter 
☐ Linkedin 
☐ Google+ 
☐ Outra 
☐ Não utilizo 
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P108: Com quais finalidades você utiliza essas plataformas? 
☐ Manter-se em contato com amigos e família 
☐ Conhecer novas pessoas 
☐ Estar atualizado sobre as últimas notícias e eventos 
☐ Participar de grupos e comunidades 
☐ Entreter-me com fotos e vídeos 
☐ Compartilhar conteúdos (fotos, vídeos) e opiniões pessoais 
☐ Conectar-se profissionalmente com outras pessoas 
☐ Outra 
☐ Não utilizo 
 
--- 
PARTE 2: VALORES E ATITUDES DO ENTREVISTADO 
 
Nesta parte, iremos nas suas opiniões sobre sociedade, meio ambiente e consumo. 
P201: Sobre a sua relação com outras pessoas, responda o seu grau de concordância 
para as seguintes afirmações:  
 

 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
e nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

P2011 Eu sempre ajudo 
outras pessoas ○ ○ ○ ○ ○ 
P2012 Não tenho 
problemas em aceitar a 
ajuda de outras pessoas ○ ○ ○ ○ ○ 
P2013 Eu costumo 
compartilhar meus bens 
com outras pessoas ○ ○ ○ ○ ○ 
P2014 Eu confio com 
facilidade nas pessoas ○ ○ ○ ○ ○ 
P2015 Eu confio mais na 
relação com empresas do 
que com desconhecidos ○ ○ ○ ○ ○ 
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P202: Sobre a sua relação com o meio ambiente, por favor, responda o seu grau de 
concordância para as seguintes afirmações: 
 

 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
e nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

P2021 Eu me importo 
com o meio ambiente ○ ○ ○ ○ ○ 
P2022 Estou disposto a 
mudar meus hábitos em 
prol do meio ambiente ○ ○ ○ ○ ○ 
P2023 Eu estou disposto a 
pagar 10% a mais por um 
serviço que não 
prejudique o meio 
ambiente ○ ○ ○ ○ ○ 

 
 
 
 
P203: Sobre os seus valores e atitudes relacionados ao consumo, por favor, responda o 
seu grau de concordância para as seguintes afirmações: 
 

 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
e nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

P2031 Eu costumo 
comprar apenas o que eu 
preciso ○ ○ ○ ○ ○ 
P2032 Eu ficaria muito 
feliz se pudesse comprar 
mais coisas ○ ○ ○ ○ ○ 
P2033 Eu acredito que o 
sucesso de uma pessoa 
está relacionado às coisas 
que ela possui ○ ○ ○ ○ ○ 
P2034 As coisas que 
compro me geram 
principalmente boas 
experiências ○ ○ ○ ○ ○ 

 
 
 
--- 
PARTE 3: ECONOMIA COLABORATIVA 
 
 
Nesta última parte (ufa!), faremos algumas perguntas sobre o aluguel e o empréstimo de 
produtos e serviços. Para cada pergunta, suponha que você esteja precisando do item ou 
serviço em questão - mesmo que você já o tenha na vida real. Além disso, você pode assumir 
que a transação é completamente segura em todos os casos.   
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P301: Qual a sua opinião sobre o princípio de compartilhar ao invés de possuir? 
○ Concordo totalmente – mudaria meu estilo de vida em função disso 
○ Concordo parcialmente – isso não se aplica a tudo na vida 
○ Não sou a favor nem contra 
○ Discordo parcialmente – acho muito difícil seguir esse princípio 
○ Discordo totalmente – Acho impossível seguir esse princípio 
 
 
P302: Imagine que você precise ir a um evento em outra cidade e não possui carro. 
Existe a possibilidade de utilizar um serviço de caronas como o BlaBlaCar - que 
conectam condutores com lugares vazios a passageiros viajando para o mesmo lugar. 
Qual a probabilidade de você fazer isso? 
○ Certamente farei 
○ Provavelmente farei 
○ Poderei fazer ou não 
○ Provavelmente não farei 
○ Certamente não farei 
 

P303: Nessa decisão (pergunta acima), qual a importância dos fatores? 

 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
e nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Redução de custos ○ ○ ○ ○ ○ 
Conveniência e 
praticidade ○ ○ ○ ○ ○ 
Contato e interação com 
outras pessoas ○ ○ ○ ○ ○ 
Impacto ao meio 
ambiente 
 ○ ○ ○ ○ ○ 
Acesso a um serviço 
diferenciado e/ou novo ○ ○ ○ ○ ○ 
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P304: Imagine que você está indo viajar e há a possibilidade de se hospedar no quarto 
da casa de outra pessoa, utilizando um serviço como o Airbnb - plataforma que 
possibilita a comunicação entre turistas do mundo inteiro e donos de imóveis. Qual a 
probabilidade de você fazer isso? 
○ Certamente farei 
○ Provavelmente farei 
○ Poderei fazer ou não 
○ Provavelmente não farei 
○ Certamente não farei 
 
 
P305: Nessa decisão (pergunta acima), qual a importância dos fatores? 

 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
e nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Redução de custos ○ ○ ○ ○ ○ 
Conveniência e 
praticidade ○ ○ ○ ○ ○ 
Contato e interação com 
outras pessoas ○ ○ ○ ○ ○ 
Impacto ao meio 
ambiente 
 ○ ○ ○ ○ ○ 
Acesso a um serviço 
diferenciado e/ou novo ○ ○ ○ ○ ○ 

 
 
 
P306: Imagine que você quer aprender a falar alemão e uma pessoa, que domina o 
idioma, se propõe a lhe ensinar mediante uma troca. Nesta troca você lhe ensinaria 
alguma habilidade que você domina, e que seja do interesse dela, como por exemplo, 
tocar um instrumento. Qual é a probabilidade de você fazer isso? 
○ Certamente farei 
○ Provavelmente farei 
○ Poderei fazer ou não 
○ Provavelmente não farei 
○ Certamente não farei 
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P307: Nessa decisão (pergunta acima), qual a importância dos fatores? 

 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
e nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Redução de custos ○ ○ ○ ○ ○ 
Conveniência e 
praticidade ○ ○ ○ ○ ○ 
Contato e interação com 
outras pessoas ○ ○ ○ ○ ○ 
Impacto ao meio 
ambiente 
 ○ ○ ○ ○ ○ 
Acesso a um serviço 
diferenciado e/ou novo ○ ○ ○ ○ ○ 

 
 
 
P308: Imagine que você passará a trabalhar por conta própria e não possui um espaço 
físico para isso. Há a possibilidade de dividir um escritório com outras pessoas e 
empresas. Qual a probabilidade de você fazer isso? 
○ Certamente farei 
○ Provavelmente farei 
○ Poderei fazer ou não 
○ Provavelmente não farei 
○ Certamente não farei 
 
 
P309: Nessa decisão (pergunta acima), qual a importância dos fatores? 

 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
e nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Redução de custos ○ ○ ○ ○ ○ 
Conveniência e 
praticidade ○ ○ ○ ○ ○ 
Contato e interação com 
outras pessoas ○ ○ ○ ○ ○ 
Impacto ao meio 
ambiente 
 ○ ○ ○ ○ ○ 
Acesso a um serviço 
diferenciado e/ou novo ○ ○ ○ ○ ○ 
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P310: Nas relações colaborativas, você: 
○ Provedor – sou geralmente aquele que oferece coisas e serviços para os outros 
○ Usuário – sou geralmente aquele que responde às ofertas dos outros 
○ Faço os dois com a mesma frequência 
○ Não uso nenhum serviço colaborativo 
 
Muito obrigada pelo seu tempo e colaboração! 
Boa sorte no sorteio dos prêmios 
 
Para mais informações, contate: 
sferraz.ca@gmail.com 
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APÊNDICE 3 – Questionário pré-teste 

 

Olá, seja bem-vindo (a) :) 
 
Esta pesquisa faz parte de uma dissertação de mestrado do programa de Comportamento do 
Consumidor da ESPM-SP. O estudo busca entender a relação de pessoas de 18 a 30 anos 
com o consumo colaborativo. 
 
O tempo de resposta do questionário é estimado em 9 a 12 minutos - somente questões com 
alternativas :) 
 
As respostas são estritamente confidenciais e serão utilizadas somente para fins acadêmicos. 
Lembrando que não há respostas certas e erradas, apenas a sua opinião.  
 
Para participar do sorteio, informe seu e-mail: 
______________________________________ 
 
PARTE 1: CARACTERÍSTICAS DO ENTREVISTADO 
 
Para começarmos, gostaríamos de saber um pouco mais sobre você.   
 
P101: Idade: 
 
 
 
P103: Gênero: 
○ Masculino 
○ Feminino 
○ Outro 
 
P103a: Em qual cidade você mora no momento? 
 
 
P103b: CEP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opções individuais de 18 a 30 anos 

Opções dos municípios da RM SP 

Opcional 
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P104: Nível de escolaridade*: 
○ Ensino fundamental incompleto 
○ Ensino fundamental completo 
○ Ensino médio incompleto 
○ Ensino médio completo 
○ Ensino superior incompleto 
○ Ensino superior completo 
○ Pós-graduação incompleta 
○ Pós graduação completa 
 
P105: Renda familiar mensal:  
○ Até um salário mínimo (até R$938,00) 
○ De 1 a 2 salários mínimos (entre R$938,00 e R$1.876,00) 
○ De 2 a 4 salários mínimos (entre R$1.876,00 e R$3.752,00) 
○ De 4 a 6 salários mínimos (entre R$3.752,00 e R$5.628,00) 
○ De 6 a 8 salários mínimos (entre R$5.628,00 e R$7.504,00) 
○ Mais de 8 salários mínimos (acima de R$7.504,00) 
 
P106: Qual a sua ocupação atual? 
○ Estudo 
○ Trabalho 
○ Estudo e trabalho 
○ Não estudo e nem trabalho 
 
P107: Quais plataformas sociais você utiliza? 
☐ Facebook 
☐ Whatsapp 
☐ Instagram 
☐ YouTube 
☐ Twitter 
☐ Linkedin 
☐ Google+ 
☐ Outra 
☐ Não utilizo 
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P108: Com quais finalidades você utiliza essas plataformas? 
☐ Manter-se em contato com amigos e família 
☐ Conhecer novas pessoas 
☐ Estar atualizado sobre as últimas notícias e eventos 
☐ Participar de grupos e comunidades 
☐ Entreter-me com fotos e vídeos 
☐ Compartilhar conteúdos (fotos, vídeos) e opiniões pessoais 
☐ Conectar-se profissionalmente com outras pessoas 
☐ Outra 
☐ Não utilizo 
 
--- 
PARTE 2: VALORES E ATITUDES DO ENTREVISTADO 
 
Nesta parte, iremos nas suas opiniões sobre sociedade, meio ambiente e consumo. 
 
 
P201: Sobre a sua relação com outras pessoas, responda o seu grau de concordância 
para as seguintes afirmações:  
 

 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
e nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

P2011 Eu sempre ajudo 
outras pessoas ○ ○ ○ ○ ○ 
P2012 Não tenho 
problemas em aceitar a 
ajuda de outras pessoas ○ ○ ○ ○ ○ 
P2013 Eu costumo 
compartilhar meus bens 
com outras pessoas ○ ○ ○ ○ ○ 
P2014 Eu confio com 
facilidade nas pessoas ○ ○ ○ ○ ○ 
P2015 Eu confio mais na 
relação com empresas do 
que com desconhecidos ○ ○ ○ ○ ○ 
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P202: Sobre a sua relação com o meio ambiente, por favor, responda o seu grau de 
concordância para as seguintes afirmações: 
 

 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
e nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

P2021 Eu me importo 
com o meio ambiente ○ ○ ○ ○ ○ 
P2022 Estou disposto a 
mudar meus hábitos em 
prol do meio ambiente ○ ○ ○ ○ ○ 
P2023 Eu estou disposto a 
pagar 10% a mais por um 
serviço que não 
prejudique o meio 
ambiente ○ ○ ○ ○ ○ 

 
 
 
P203: Sobre os seus valores e atitudes relacionados ao consumo, por favor, responda o 
seu grau de concordância para as seguintes afirmações: 
 

 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
e nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

P2031 Eu costumo 
comprar apenas o que eu 
preciso ○ ○ ○ ○ ○ 
P2032 Eu ficaria muito 
feliz se pudesse comprar 
mais coisas ○ ○ ○ ○ ○ 
P2033 Eu acredito que o 
sucesso de uma pessoa 
está relacionado às coisas 
que ela possui ○ ○ ○ ○ ○ 
P2034 As coisas que 
compro me geram 
principalmente boas 
experiências ○ ○ ○ ○ ○ 

 
 
 
--- 
PARTE 3: ECONOMIA COLABORATIVA 
 
 
Nesta última parte (ufa!), faremos algumas perguntas sobre o aluguel e o empréstimo de 
produtos e serviços. Para cada pergunta, suponha que você esteja precisando do item ou 
serviço em questão - mesmo que você já o tenha na vida real. Além disso, você pode assumir 
que a transação é completamente segura em todos os casos.   
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P301: Qual a sua opinião sobre o princípio de compartilhar ao invés de possuir? 
○ Concordo totalmente – mudaria meu estilo de vida em função disso 
○ Concordo parcialmente – isso não se aplica a tudo na vida 
○ Não sou a favor nem contra 
○ Discordo parcialmente – acho muito difícil seguir esse princípio 
○ Discordo totalmente – Acho impossível seguir esse princípio 
 
P302: Imagine que você precise ir a um evento em outra cidade e não possui carro. 
Existe a possibilidade de utilizar um serviço de caronas como o BlaBlaCar - que 
conectam condutores com lugares vazios a passageiros viajando para o mesmo lugar. 
Qual a probabilidade de você fazer isso? 
○ Certamente farei 
○ Provavelmente farei 
○ Poderei fazer ou não 
○ Provavelmente não farei 
○ Certamente não farei 
 
P303: Nessa decisão (pergunta acima), qual a importância dos fatores? 

 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
e nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Redução de custos ○ ○ ○ ○ ○ 
Conveniência e 
praticidade ○ ○ ○ ○ ○ 
Contato e interação com 
outras pessoas ○ ○ ○ ○ ○ 
Impacto ao meio 
ambiente 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

Acesso a novidades ○ ○ ○ ○ ○ 
 
 
 
P304: Imagine que você está indo viajar e há a possibilidade de se hospedar no quarto 
da casa de outra pessoa, utilizando um serviço como o Airbnb - plataforma que 
possibilita a comunicação entre turistas do mundo inteiro e donos de imóveis. Qual a 
probabilidade de você fazer isso? 
○ Certamente farei 
○ Provavelmente farei 
○ Poderei fazer ou não 
○ Provavelmente não farei 
○ Certamente não farei 
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P305: Nessa decisão (pergunta acima), qual a importância dos fatores? 

 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
e nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Redução de custos ○ ○ ○ ○ ○ 
Conveniência e 
praticidade ○ ○ ○ ○ ○ 
Contato e interação com 
outras pessoas ○ ○ ○ ○ ○ 
Impacto ao meio 
ambiente 
 ○ ○ ○ ○ ○ 
Acesso a novidades ○ ○ ○ ○ ○ 

 
 
 
P306: Imagine que você quer aprender a falar alemão e uma pessoa, que domina o 
idioma, se propõe a lhe ensinar mediante uma troca. Nesta troca você lhe ensinaria 
alguma habilidade que você domina, e que seja do interesse dela, como por exemplo, 
tocar um instrumento. Qual é a probabilidade de você fazer isso? 
○ Certamente farei 
○ Provavelmente farei 
○ Poderei fazer ou não 
○ Provavelmente não farei 
○ Certamente não farei 
 
P307: Nessa decisão (pergunta acima), qual a importância dos fatores? 

 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
e nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Redução de custos ○ ○ ○ ○ ○ 
Conveniência e 
praticidade ○ ○ ○ ○ ○ 
Contato e interação com 
outras pessoas ○ ○ ○ ○ ○ 
Impacto ao meio 
ambiente 
 ○ ○ ○ ○ ○ 
Acesso a novidades ○ ○ ○ ○ ○ 
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P308: Imagine que você passará a trabalhar por conta própria e não possui um espaço 
físico para isso. Há a possibilidade de dividir um escritório com outras pessoas e 
empresas. Qual a probabilidade de você fazer isso? 
○ Certamente farei 
○ Provavelmente farei 
○ Poderei fazer ou não 
○ Provavelmente não farei 
○ Certamente não farei 
 
 
P309: Nessa decisão (pergunta acima), qual a importância dos fatores? 

 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
e nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Redução de custos ○ ○ ○ ○ ○ 
Conveniência e 
praticidade ○ ○ ○ ○ ○ 
Contato e interação com 
outras pessoas ○ ○ ○ ○ ○ 
Impacto ao meio 
ambiente 
 ○ ○ ○ ○ ○ 
Acesso a novidades ○ ○ ○ ○ ○ 
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APÊNDICE 4 – Dashboard NetQuest 

 

O Apêndice 4 desta dissertação apresenta o Dashboard NetQuest, que apresenta estatísticas do 

questionário como, tempo de pesquisas, número de desistências e taxa de formulários 

completos. A NetQuest foi a empresa utilizada para o trabalho de campo da pesquisa survey 

realizada neste trabalho. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


