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“O conhecimento não é considerado um fenômeno tão objetivo, autônomo, mas em vez disso é 

constituído das explicações que damos às experiências comuns que compartilhamos. Procurar a 

verdade é entender como tudo se relaciona e descobrir essas relações por meio de nossa 
profunda participação com os outros. Quanto mais diversas forem nossas experiências e 

interrelações, mais entenderemos a própria realidade e de que forma cada um de nós se encaixa 

no quadro maior de existência” Jeremy Rifkin . 
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RESUMO 

O sistema econômico atual é resultado de relações de consumo desenvolvidas de modo 

desequilibrado e desigual, acarretando em concentração de renda, impactos ambientais, 

inadequado uso dos recursos existentes e etc. O pensamento de partilhar aliado à 

disseminação das tecnologias, a crença renovada na importância da comunidade, as 

preocupações ambientais urgentes e a consciência de custos, propicia a uma disposição da 

retomada do estado de coletividade que se perdeu nos últimos anos, nos afastando das formas 

antigas desequilibradas, centralizadas e controladas de consumismo, e nos aproximando de 

meios de compartilhamento, agregação e cooperação. Viabilizado por questões ambientais, 

sociais, econômicas, tecnológicas e comportamentais o consumo colaborativo é um fenômeno 

recente que vem alterando o funcionamento da economia global. Nesse sentido, este trabalho 

de conclusão do Curso de Ciências Econômicas propõe analisar os impactos e consequências 

deste novo fenômeno no desenvolvimento econômico. Recorreu-se a pesquisa bibliográfica 

através de levantamento por meio de publicações, jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses, e etc. para contextualizar e conceituar a economia compartilhada. Visando 

coletar dados para validar as hipóteses levantadas no trabalho e para identificar a propensão 

do consumidor a participar de práticas de consumo colaborativo/compartilhado, realizou-se 

uma pesquisa através de um questionário, que obteve 194 respostas. Ainda que não 

abrangendo todo o território brasileiro de forma satisfatória, observou-se que há propensão 

dos indivíduos a participar do consumo colaborativo/compartilhado.  

 

Palavras-chave: Consumo colaborativo. Economia compartilhada. Economia colaborativa. 

Desenvolvimento econômico. 
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ABSTRACT 

The current economic system has resulted in an unbalanced and unevenly consumer 

relations development resulting in income inequality, environmental impacts, inadequate 

use of existing resources and so on. The thought of sharing combined with the spread of 

technology development, the renewed belief in the importance of the community, the 

urgent environmental concerns and the cost awareness; appeases a willingness to recover 

the state of collectivity that has been lost in recent years, moving us away from the old 

ways of unbalanced, centralized, and controlled consumerism and bringing us closer to a 

sharing, aggregating, and cooperating environment. Enabled by environmental, social, 

economic, technological and behavioral issues, collaborative consumption is a recent 

phenomenon that has been altering the functioning of the global economy. In this sense, 

this concluding Economic article proposes to analyze the impacts and consequences of 

this new economic development phenomenon. To contextualize and conceptualize the 

collaborative economy, the research appealed to bibliographic research through survey 

and publications, newspapers, magazines, books, research articles, monographs, theses, 

and so on. Aiming to collect data to validate the hypotheses raised at work and to identify 

the consumer's propensity to participate in collaborative / shared consumption practices, a 

survey was conducted through a questionnaire, which obtained 194 answers. Although the 

survey did not satisfactorily cover the entirety of the Brazilian territory, it was observed 

that there is a tendency of individuals that consume or participate in the collaborative and 

shared economy. 

 

Keywords: Collaborative Consumption. Shared economy. Collaborative Economics. 

Economic development 
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INTRODUÇÃO 

1.  A ECONOMIA COLABORATIVA/COMPARTILHADA COMO 

INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Jeremy Rifkin (2016 p.28) escreveu em seu livro A sociedade do custo marginal 

zero
 
que a junção da Internet da Comunicação com a digitalizada e renovável Internet da 

Energia e a automatizada Internet da Logística e dos Transportes numa infraestrutura 

inteligente do século XXI – a Internet das Coisas – está a originar a Terceira Revolução 

Industrial. É notório que com o constante avanço da tecnologia de celulares smartphones, o 

acesso à internet, e o surgimento de aplicativos de serviços e produtos, modificaram os 

hábitos dos consumidores, surgindo um novo conceito de consumo, o consumo 

colaborativo/compartilhado. 

Entusiastas acreditam que a economia colaborativa/compartilhada terá uma receita 

em 2035 de R$ 335 bilhões
1
, de acordo com o levantamento do Instituto de Pesquisa e 

Opinião Pública Market Analysis publicada na Folha de São Paulo (2016).  Tem-se estudado 

muito sobre a economia do compartilhamento e de como esse uso compartilhado pode 

solucionar problemas como a escassez dos recursos naturais, como explica Rifkin (2014) já 

que o custo marginal tende a ser zero, e a ideia de propriedade particular difundida no 

capitalismo se enfraquece, e as pessoas estão compartilhando bens sem a necessidade de 

comprá-los, os lucros corporativos estão começando a secar, os direitos de propriedade estão 

se enfraquecendo e uma economia baseada na escassez está dando espaço a uma economia da 

abundância. 

Para Rifkin (2016. p.11), a comunidade dos bens comuns colaborativos está a 

transformar o modo como organizamos a vida econômica, possibilitando-nos reduzir 

acentuadamente as clivagens salariais, democratizar a economia global e criar uma sociedade 

ecologicamente mais sustentável. Assistimos já à emergência de uma economia híbrida, 

composta, por um lado, pelo mercado capitalista e, por outro, pela economia da partilha na 

comunidade dos bens comuns colaborativos. O autor ainda é destemido, e diz que em 20 ou 

30 anos, os prossumidores
2
 vão produzir e partilhar energia verde, bens, serviços, e vão 

                                                
1Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2016/06/1783922-nova-tendencia-de-

consumo-economia-colaborativa-e-tema-de-debate.shtml último acesso 15 de agosto de 2019. 
2 Neologismo (originado no inglês prosumer) que provém da junção de produtor + consumidor ou profissional + 

consumidor integrados em grandes redes continentais e globais  
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aprender em salas de aula virtuais a um custo marginal muito reduzido, encaminhando a 

economia para uma era de bens e serviços praticamente gratuitos (RIFKIN, 2016 p.17). 

A economia colaborativa/compartilhada de fato substituirá o capitalismo? Em 

qual momento a produção em larga escala industrial, o consumismo baseado na acumulação e 

posse de bens materiais, foi trocado pelo compartilhamento dos bens imateriais, do 

conhecimento, da valorização da vida social, da responsabilidade para com o meio ambiente e 

o compromisso social? A pesquisa apresentada neste trabalho analisará o conceito de 

economia colaborativa/compartilhada como um instrumento de desenvolvimento econômico, 

buscando compreender o surgimento deste novo fenômeno de interligação que envolve os 

trabalhadores, consumidores e fornecedores, e buscar respostas para algumas questões como 

as contribuições e/ou impactos no desenvolvimento no cenário social, econômico e 

sustentável; quais as barreiras e os desafios que a economia colaborativa/compartilhada 

encontra no mercado como o processo de regulamentação tanto trabalhista quanto de 

segurança. 

 

1.1.Objetivos  

1.2.1. Objetivo Geral 

O presente estudo tem como objetivo analisar a economia 

colaborativa/compartilhada como um instrumento de desenvolvimento econômico. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Para melhor entendimento do tema, se faz necessário um estudo sobre: 

I. O conceito de desenvolvimento econômico e crescimento econômico. 

II. Conceito colaborativo/compartilhado – discussão conceitual. 

III. Fatores que viabilizaram o surgimento da economia 

colaborativa/compartilhada – crise de 2008, o avanço de tecnologias, a mudança no 

comportamento do consumidor, mudanças climáticas e escassez de recursos naturais. 

IV. A Interdependência dos indivíduos, empresas e organizações – características 

dos diversos segmentos de negócios e a reputação como base de regulação destes negócios. 

V. A tecnologia e a colaboração como vetor de mudança e desenvolvimento - a 

internet, as redes sociais e as plataformas digitais. 

VI. Os impactos e consequências da economia colaborativa/compartilhada para o 

desenvolvimento econômico - Ambiental, jurídico, Social, econômico e político. 
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VII. Questionário. 

 

1.1.3. Justificativa 

Espera-se com este estudo compreender a economia colaborativa/compartilhada 

identificando suas características e princípios, e sua possível contribuição para o 

desenvolvimento econômico a partir dos fatores que a viabilizaram. Assim como os 

benefícios de bem estar social caracterizado por este fenômeno, como promover uma maior 

ligação entre os indivíduos, tornando interesses individuais em interesses 

coletivo/colaborativo, e encontrar respostas qualitativas de como esses novos hábitos podem 

evoluir para uma sociedade mais harmônica, que cooperam entre si, e que utilizam a 

tecnologia para fim de se ter um mundo mais sustentável. 

 

1.2.Metodologia  

 

 

Este trabalho está estruturado em oito capítulos. Inicialmente, no capítulo um 

apresenta-se a introdução ao estudo e sua problemática. Os capítulos dois e três consistem na 

conceptualização e definição do desenvolvimento econômico e da economia 

colaborativa/compartilhada, e exposto sobre a interdependência dos indivíduos, empresas e 

organizações, compreendendo a importância da reputação e as características dos diversos 

segmentos de negócios colaborativos Como a economia colaborativa/compartilhada ainda está 

em uma fase de descoberta sendo algo pouco conhecido e explorado, foi de grande relevância 

a utilização de um tipo de pesquisa exploratória. Segundo Gil (2008 p.27) este tipo de 

pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido e pouco explorado, que torna 

difícil formular hipóteses precisas e operacionalizáveis; ou quando o tema escolhido é 

bastante genérico tornando necessário seus esclarecimento e delimitação, o que exige uma 

revisão da literatura. Diante disto, o trabalho envolveu (a) levantamento bibliográfico; (b) 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) 

análise de exemplos que "estimulem a compreensão” (GIL, 2002, p.41). A princípio foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica de fontes secundárias, que abrangeu toda bibliografia já 

tornada pública em relação ao tema, desde publicações avulsas, jornais, revistas, livros, 

pesquisas, monografias, teses, e etc. (MARCONI; LAKATOS, 2003, p.183). O quarto 

capítulo compreende a explicar o surgimento da economia colaborativa/compartilhada, a 
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partir dos seguintes fatores: Fator tecnológico - processo do avanço de tecnologias; Fator 

econômico - a crise de 2018; Fator social - mudança no comportamento do consumidor; Fator 

ambiental - mudanças climáticas e escassez de recursos naturais. Posteriormente, no capítulo 

cinco, foi apresentado como as novas tecnologias de comunicação, a saber, redes sociais, 

internet, plataformas e a colaboração são utilizadas como vetor de mudança e 

desenvolvimento econômico. Os impactos e consequências da economia 

colaborativa/compartilhada para o desenvolvimento foi elucidado no capítulo seis. Onde foi 

explanado problemas como escassez de recursos e impacto ambiental, condições trabalhistas e 

regulamentação e questões sociais, econômicas e políticas. 

No capítulo sete é apresentado a pesquisa e seus resultados com o intuito de 

validar as hipóteses levantadas no trabalho, como: solução da escassez e impacto ambiental, a 

precarização das condições trabalhistas, a desregulamentação, segurança e etc. O 

levantamento foi realizado através de aplicação de questionário (ver apêndice A) na 

plataforma “google forms”, divulgado em grupos de mensagens instantâneas e nas redes 

sociais do pesquisador. Quanto às perguntas, houve uma preocupação na elaboração de 

perguntas claras, objetivas; de fácil interpretação, resposta e preenchimento, considerando 

como importante a Fidedignidade, a validade e a operatividade. O questionário foi constituído 

por um total de 64 questões, delimitado para cada categoria um objetivo específico, sendo 

cinco questões referentes a dados socioeconômicos (gênero, idade, grau de escolaridade, 

renda e região de residência), 59 relativas ao consumo colaborativo. A realização da pesquisa 

através de questionário considerou algumas vantagens e desvantagens como: 

 1) vantagens: A pesquisa foi realizada via internet abrangendo um grande 

número de pessoas simultânea e geograficamente; garantiu o anonimato das respostas (sem 

constrangimento); permitiu que fosse respondido a qualquer momento, onde e em qual horário 

que as pessoas julgassem conveniente; não houve influência externa nas respostas pela 

opinião do pesquisador, obtendo menor risco de distorções e maior liberdade nas respostas.  

2) Desvantagens e limitações: A abordagem de pessoas se dava apenas pelo 

acesso via internet (a não aplicabilidade a pessoas analfabetas); falta de auxílio em respostas 

mal interpretadas, o que pode ter afetado a qualidade das respostas;  falta de conhecimento 

das circunstâncias em que foi respondido, que dificulta a precisão das respostas; não há 

garantia que as respostas foram devidamente respondidas; influência de uma pergunta a outra; 

possibilidade de interpretações diversas para cada pessoa. 

 O resultado para análise e interpretação dos dados, se deu com: 1) tabulação 

(tabelas e gráficos); 2) Fundamentação teórica das categorias a partir dos dados obtidos: dados 

https://docs.google.com/document/d/1KJaQJeylMUbHThNmSOcYBxb0lgHF1JNP/edit#heading=h.1jlao46
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socioeconômicos; formas de compartilhamento (empréstimos, troca, aluguel, recursos 

compartilhados) regulamentação, sustentabilidade, aspectos econômicos. 

Na sequência, no capítulo oito, são desenvolvidas as considerações finais e 

questões e recomendações para estudos futuros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

2. O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 

A visão do desenvolvimento segundo Joseph A. Schumpeter (1985, p.47) é 

marcada por rupturas, desequilíbrios e descontinuidades. Um processo de mudança cujo 

motor são as inovações. Estas, por sua vez, são resultados das iniciativas dos agentes 

econômicos (indivíduos ou empresas) que, embora visem objetivos individuais têm impactos 

mais amplos e provocam a reorganização da atividade econômica. A inovação deflagra, 

portanto, um processo de destruição das estruturas econômicas existentes e de criação de 

novas estruturas. São ciclos econômicos inevitáveis e provocados pelo processo de 

desorganização/reorganização das estruturas induzido pelas inovações (apud LAPLANE p. 

60). 

Joseph Schumpeter (1985, p.48) descreve dois casos em que há mudança e 

crescimento, mas que apenas um deles há desenvolvimento. 

 

Combinar materiais e forças que estão ao nosso alcance. Produzir outras coisas, ou 

as mesmas coisas com método diferente, significa combinar diferentemente esses 
materiais e forças. Na medida em que novas combinações podem, com o tempo, 

originar-se das antigas por ajuste contínuo mediante pequenas etapas, há certamente 

mudança, possivelmente crescimento, mas não um fenômeno novo nem um 

desenvolvimento”. Então, conclui “quando não for esse o caso, e novas combinações 

aparecerem descontinuamente, então surge o fenômeno que caracteriza o 

desenvolvimento (SCHUMPETER, 1985, p.48). 

 

 

Diante dessa elucidação, ele descreve cinco casos em que ocorre inovação e, 

portanto, desenvolvimento. 

 

1) Introdução de um novo bem - um bem com que os consumidores ainda não 

estiverem familiarizados - ou de uma nova qualidade de bem; 2) Introdução de novo 

método de produção, ou seja, um método que ainda não tenha sido testado pela 

experiência no ramo próprio da indústria de transformação, que de modo algum 

precisa ser baseada numa descoberta cientificamente nova, e pode consistir também 

em nova maneira de manejar comercialmente uma mercadoria; 3) Abertura de um 

novo mercado, ou seja, de um mercado em que o ramo particular da indústria de 

transformação do país em questão não tenha entrado, quer esse mercado tenha 

existido antes ou não; 4) Conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas 

ou de bens semimanufaturados, mais uma vez independentemente do fato de que 

essa fonte já existia ou teve que ser criada; 5) Estabelecimento de uma nova 

organização de qualquer indústria, como a criação de uma posição de monopólio(por 
exemplo, pela trustificação) ou fragmentação de uma posição de monopólio 

(SCHUMPETER, 1985, p. 48). 

 

 

É notório que o sistema econômico não anda sempre para frente de modo contínuo 

e sem tropeços. Ocorrem movimentos contrários, contratempos, incidentes dos tipos mais 
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variados que obstruem o caminho do desenvolvimento. Há colapsos no sistema de valores 

econômicos que o interrompem. Os movimentos contrários não apenas entravam o 

desenvolvimento, mas põem-lhe um fim. O desenvolvimento que então começa novamente é 

um novo e não simplesmente a continuação do antigo.  O novo desenvolvimento provém de 

condições diferentes e em parte da ação de pessoas diferentes; muitas esperanças e valores 

antigos são enterrados para sempre e surgem outros completamente novos.  

Sejam fenômenos homogêneos ou heterogêneos, as crises podem ou não ser 

passíveis de uma explicação puramente econômica. Uma crise seria então simplesmente o 

processo pelo qual a vida econômica se adapta a novas condições (SCHUMPETER, 1985, p. 

144-145). Há crises que não são puramente fenômenos econômicos, e são simplesmente uma 

influência vinda de fora, estímulos externos (causas exógenas). 

 

Há alguns tipos de crises, que são elementos ou pelo menos, componentes regulares, 

se não necessários de um movimento em forma de onda que alterna períodos de 

prosperidade e depressão que tem permeado a vida econômica desde o início da era 

capitalista. esse fenômeno emerge então da massa de fatos variados e heterogêneos 

que podem ser responsabilizados pelo retrocesso e colapsos de toda a espécie 

(SCHUMPETER, 1985, p.148). 

 

 

Para responder a questão de por que o desenvolvimento econômico não avança 

uniformemente, mas sim espasmodicamente, o Schumpeter então explica que as novas 

combinações não são distribuídas uniformemente através do tempo, mas aparecem, 

descontinuamente, em grupos ou bandos. Por conseguinte, não haveria nenhuma perturbação 

considerável do fluxo circular e, portanto, nenhuma perturbação do crescimento se houvesse o 

aparecimento contínuo e distribuído uniformemente no tempo (SCHUMPETER, 1985 p. 149). 

Três circunstâncias aumentam o aparecimento em conjunto dos novos 

empreendimentos, a saber: primeiro, grande maioria das combinações novas não brotará das 

empresas antigas, nem tomará imediatamente o seu lugar, mas aparecerá a seu lado e 

competirá com elas; segundo, o fato da demanda empresarial aparecer em massa, significa um 

aumento substancial do poder de compra por toda a esfera dos negócios, o que acarreta em um 

boom secundário, que se avança por todo o sistema econômico e é o veículo do fenômeno de 

prosperidade geral; terceiro, os erros não ocorrem normalmente na extensão máxima 

requerida, a produção é iniciada por homens sensatos e somente com base numa investigação 

mais ou menos cuidadosa dos fatos ( SCHUMPETER, 1985, p.149-150). 

Outra questão abordada por Schumpeter refere-se aos empresários 

(empreendedores), que aparecem não de modo contínuo, ou seja, individualmente a cada 
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intervalo, mas em massa. Schumpeter então explica: primeiro, as combinações novas são 

difíceis e acessíveis apenas a pessoas com certas qualidades de liderança; segundo, o 

aparecimento bem sucedido de um empresário é seguido pelo aparecimento não de alguns 

outros, mas de um número cada vez maior de empresários embora menos qualificados; 

terceiro, os pioneiros removem os obstáculos para os demais, onde muitas coisas podem ser 

copiadas, impulsionando mais rápido e completamente o sistema econômico. Portanto, o 

aparecimento de empresários em grupo, necessita de um processo de absorção e incorporação 

de coisas novas (inovações) liquidação ou aproximação a um “novo estático”. Este processo é 

a essência das depressões periódicas, que é definida como “adaptação aos dados alterados 

pela perturbação trazida pelo boom” (SCHUMPETER, 1985 p.151-153). 

 

2.1.Crescimento econômico versus desenvolvimento econômico. 

Segundo Paulani e Braga (2007, p.255) o “crescimento econômico diz respeito à 

elevação do produto agregado do país e pode ser avaliado a partir das contas nacionais. Já 

desenvolvimento é um conceito bem mais amplo, que leva em conta a elevação da qualidade 

de vida da sociedade e a redução das diferenças econômicas e sociais entre seus membros”. 

Para Bresser Pereira (2006, p.9), desenvolvimento econômico é um processo 

histórico de crescimento sustentado da renda ou do valor adicionado por habitante, 

implicando na melhoria do padrão de vida da população de um determinado Estado Nacional, 

que resulta da sistemática; acumulação de capital e da incorporação de conhecimento ou 

progresso técnico à produção, sendo um processo de transformação, que implica mudanças 

nos três níveis ou instâncias de uma sociedade: estrutural, institucional ou cultural. 

Para Ricardo Abramovay (2012, p.76), ter crescimento econômico não significa 

por regra se chegar ao bem-estar, mas é fundamental avaliar seu significado não apenas por 

seus efeitos sociais gerais (ampliação da oferta de bens e serviços, criação de empregos, 

aumento da arrecadação tributária e estímulo à inovação), mas, sobretudo, por seus impactos 

diretos na vida das pessoas, das comunidades e dos territórios, pois ele é o meio e não a 

finalidade. 

Assim como outros autores, Arun Sundararajan (2018, p.158-161) nota que o 

progresso atual induzido pelas tecnologias digitais, faz destacar os problemas de medição do 

progresso técnico, um desafio de aferir o impacto dessas diversas mudanças como efeitos 

econômicos, mudanças qualitativas nos hábitos de consumo e outras melhorias na vida 

econômica das pessoas. Apesar do PIB ser uma métrica fundamental para se tomar decisões 
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nas políticas fiscais e monetárias, há deficiências, pois apenas avalia o consumo e a produção 

de forma agregada, não apresentando indícios de como a renda, o consumo ou a riqueza são 

distribuídos; não refletindo as grandes mudanças na desigualdade; não capturando 

completamente o tamanho do impacto negativo na qualidade de vida que pode ter o 

crescimento econômico. Mede os mercados, enquanto as atividades fora de mercado não são 

medidas. Não afere a qualidade dos gastos com saúde e educação. Não considera recursos 

finitos em seus cálculos, e negligencia as externalidades como poluição e superpopulação. O 

autor levanta algumas alternativas já propostas como o Índice de desenvolvimento Humano 

(IDH), Índice para uma Vida Melhor e Índice de Progresso Social. 

 

O Índice de desenvolvimento Humano (IDH) do Banco Mundial parece aferir 

indicadores sociais mais amplos (como avanços na educação e saúde) e de padrões 

de vida (como tempo de lazer). O Índice para uma Vida Melhor da Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) considera ainda outros 
fatores, incluindo engajamento cívico e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. 

Uma mudança mais radical na forma de pensar é proposta pelo Índice de Progresso 

Social, que substitui as métricas econômicas por métodos socioambientais. Nele, as 

necessidades humanas básicas, como nutrição, acesso à saúde, água, saneamento e 

segurança, não consideradas como outros fatores, como sustentabilidade, direitos 

humanos (por exemplo direito de associação), tolerância (por exemplo, como 

imigrantes) e acesso ao ensino superior (SUNDARARAJAN, 2018, p.161-162). 

 

Jeremy Rifkin (2016, p.242) também discorreu sobre a criação de índices 

alternativos para medir a prosperidade econômica com base em indicadores da qualidade de 

vida, que medem o aprimoramento geral do bem estar da sociedade e incluem questões como 

mortalidade infantil, longevidade, a disponibilidade de assistência médico- hospitalar, o nível 

educacional, ganho semana médio, a limpeza do ambiente, biodiversidade, a redução do 

crime, a quantidade de tempo de lazer e assim por diante. 
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3. ECONOMIA COLABORATIVA/COMPARTILHADA: DISCURSÃO 

CONCEITUAL. 

 

  

Em seu estudo sobre “economias do compartilhamento: superando um 

conceitual” Zanatta (2016) sustenta que existe um problema conceitual no termo “economia 

do compartilhamento”, em razão da colisão de significados propostos por estudos acadêmicos, 

sobre lógicas cooperativas e de reciprocidade em economias em rede de um lado, e o uso 

comercial, financeiro e midiático do termo de outro. O autor levanta a possibilidade de que o 

termo “economia do compartilhamento” passou a adquirir outro sentido com os estudos 

realizados sobre a economia política da Internet, e as novas formas de produção social e 

cooperação possibilitadas pela comunicação em rede. 

Na Tabela 1. São expostos os diversos termos usados ao longo deste trabalho de 

acordo com a bibliografia utilizada. 

 

 

Tabela 1. Termos utilizados para definir a economia colaborativa/compartilhada. 

Termo Autor 

Economia compartilhada (Sharing 

economy) 

Green Charles (2012),Horowitz (2011), Alex Stephany 

(2015), Jeremiah Owyang (2015) 

Capitalismo de multidão (crowd-

based- capitalismo) 
Arun Sundararajan (2018) 

Economia colaborativa 

(collaborative economy) 

Green Charles (2012), Rachel Botsman e Roo Rogers 

(2011) 

Economia de bicos (gig economy) Ricardo Abromavay (2012) 

Economia “Mesh” (malha ou 

rede). 
Lisa Gansky (2011) 

Fonte: Elaboração própria com base nas referências.  
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Segundo Lisa Gansky (2011, p.XV-XVI), a economia “Mesh” (malha ou rede) 

propicia um tipo de colaboração na produção, distribuição e no financiamento que torna 

viável e aumenta a potência dos negócios e da cultura digital. Tem como base a confiança, o 

compartilhamento e a inovação, que ganha nova dimensão com a explosão das TICs 

(Tecnologias de Informação e Comunicação), com bens e serviços menos oneroso, individual 

e coletivamente do que a propriedade privada. Segundo Bostman e Rogers (2011, p. XIX), a 

economia compartilhada é um sistema em que as pessoas dividem recursos sem perder 

liberdades pessoais e, sem sacrificar seu estilo de vida. Constituída por práticas comerciais 

que possibilitam o acesso a bens e serviços, sem que haja necessariamente a aquisição de um 

produto ou troca monetária. Englobando transações como, o compartilhamento, empréstimos, 

aluguel, a doação, as trocas e o escambo (BOSTMAN; ROGERS, 2009, apud SILVEIRA; 

PETRINI e SANTOS, 2016, p.300). 

Dubois et al. (2014, apud SILVEIRA; PETRINI e SANTOS, 2016, p.300) 

compreendem como um conjunto de iniciativas de consumo conectado, que enfatiza o reuso 

de produtos e as conexões peer-to-peer, que elimina intermediários e possibilita interações 

face a face, além de proporcionar uma nova configuração dos modelos de negócio em 

detrimento da economia tradicional. É considerado um sistema socioeconômico construído 

em torno de compartilhamento de recursos humanos e físicos o qual inclui a criação, 

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

organizações (Gansky, 2010, apud SILVEIRA; PETRINI e SANTOS, 2016, p.300).   

Para Horowitz (2011) a economia de compartilhamento baseia-se em pessoas que 

se juntam para criar seus próprios mercados (Airbnb), seus próprios produtos, (Etsy) e sua 

própria moeda (TimeBanks)
3
. Depende das necessidades compartilhadas, da confiança e da 

crença de que o grupo é mais forte do que o indivíduo. Já segundo Green Charles (2012) os 

termos "economia compartilhada" e "consumo colaborativo" são usados para descrever um 

fascinante novo fenômeno econômico e social, que referem-se a mercados para a partilha de 

produtos e serviços entre indivíduos. 

 

3.1.Princípios fundamentais da economia colaborativa/compartilhada. 

 

                                                
3
 Disponível em: http://www.theatlantic.com/business/archive/2011/12/occupy-big-business-the-sharing-

economys-quiet-revolution/249582/ último acesso em 21 de agosto de 2019. 



26 
 

Apesar dos exemplos de economia colaborativa variarem em termos de escala, 

maturidade e propósito, eles compartilham princípios essenciais para seu funcionamento, tais 

como: massa crítica, capacidade ociosa, crença no bem comum e confiança entre estranhos 

conforme explanado na tabela 2 a seguir (BOSTMAN; ROGERS, 2011, p.XV). 

 

Tabela 2. Princípios fundamentais da economia compartilhada 

Característica Definição 

Massa crítica O sistema será bem-sucedido se os usuários estiverem 

satisfeito com a escolha e com a conveniência à sua 

disposição 

Poder da capacidade ociosa A onipresença da conectividade 

barata que nos rodeia, pode maximizar a produtividade e a 

utilização de um produto, e enxugar o excedente criado pelo 

hiperconsumo sem criar custos ou inconveniências. 

Crença no bem comum. Por meio de nossas experiências digitais, estamos 

reconhecendo que, ao fornecer valor para a comunidade 

permitimos que o nosso próprio valor social se expanda em 

troca. 

Confiança entre estranhos As plataformas entre pares permitem que as comunidades 

descentralizadas e transparentes sejam formadas e 

desenvolvam “confiança entre estranhos”. 

Fonte: Elaboração própria baseada em Bostman e Rogers (2011,  p.XV). 

 

Alex Stephany (2015, apud SUNDARARAJAN, 2018 p. 58) definiu a economia 

compartilhada como “o valor em se fazer que bens subutilizados estejam acessíveis on-line 

para comunidade, levando a uma menor necessidade de posse de tais bens”. Dividiu em cinco 

componentes a sua definição conforme explicado cada item na tabela 3. 

 

Tabela 3. Os 5 componentes da definição de economia compartilhada por Alex 

Stephany. 

Componentes Definição 

Valor 
A troca cria valor econômico, seja por meio do uso de 

dinheiro seja por escambo. 

Bens Subutilizados Capacidade ociosa. 

Acessibilidade On-line Poder viabilizador da internet. 
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Comunidade 

Facilitação de trocas mais fluídas por meio de 

confiança, interação social ou valor compartilhado 

dentro da comunidade. 

Necessidade reduzida de posse Os bens se tornam serviços. 
Fonte: Elaboração própria baseada em Arun Sundararajan (2018,  p.58). 

 

Segundo Sundararajan (2018, p.54) o “capitalismo de multidão” apresenta cinco 

características, como ilustrado na tabela 4. 

 

Tabela 4. Características do “capitalismo de multidão”. 

Característica Definição 

Amplamente voltado ao mercado 

Cria mercados que dão suporte às trocas de bens e ao 

surgimento de novos serviços, resultando em níveis 

potencialmente mais altos de atividade econômica. 

Capital de alto impacto 

Novas oportunidades surgem, para que tudo seja 

utilizado em níveis próximos de sua plena capacidade, 

desde bens e habilidades até tempo e dinheiro. 

Redes de multidão em vez de 

hierarquias centralizadas. 

A oferta de capital de mão de obra surge da multidão 

descentralizada de indivíduos, em vez de agregados 

corporativos ou estatais. As trocas futuras podem ser 

mediadas por mercados distribuídos de multidão, em 

vez de terceiros centralizados. 

Fronteiras pouco definida entre o 

profissional e o pessoal 

A oferta de mão de obra e a prestação de serviços, 

frequentemente comercializam e mensura atividades 

peer-to-peer (entre indivíduos), como dar uma carona 

ou emprestar dinheiro a alguém, atividades que eram 

anteriormente consideradas pessoais. 

Fronteiras pouco definidas entre 

emprego pleno e casual, relação de 

trabalho com ou sem dependência, 

trabalho e lazer. 

Substituição de empregos de tempo integral, por 

contratos de prestação de serviços com variação nos 

níveis de carga horária, granularidade, dependência 

econômica e empreendedorismo. 

Fonte: Elaboração própria baseada em Arun Sundararajan (2018, p. 54). 

 

Segundo Gansky (2011, p.15), a economia “Mesh” se baseia em quatro 

características. Porém nem todos os negócios ou organizações contêm todos estes elementos, 

mas, assim como qualquer grande avanço e crescimento, muitos negócios podem iniciar em 

pleno modelo “mesh” e outros evoluírem para tal. A tabela 5 explica tais características. 

 

 

Tabela 5. Características da Economia “Mesh” 
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Características Definição 

Compartilhamento 

Capacidade de compartilhamento dentro de uma 

comunidade, mercado ou cadeia de valor, incluindo 

produtos, serviços e matérias- primas. 

Uso avançado da web e redes 

móveis de informação 

Web avançada e redes móveis de dados são usadas para 

acompanhar (rastrear) mercadorias e agregar uso, cliente 

e informação do produto. 

Foco em mercadorias físicas e 

materiais, e comprometimento 

com clientes 

O foco está sobre bens físicos compartilháveis, 

incluindo os materiais utilizados, que faz a entrega local 

de serviços e produtos - e sua recuperação - valiosa e 

relevante. 

Redes sociais 
Ofertas, novidades e recomendações são amplamente 

transmitidas boca a boca aumentadas pelos serviços. 

Fonte: Elaboração própria baseada em Gansky  (2011,  p.16). 

 

3.2.Sistemas de consumo colaborativo/compartilhada 

A partir de um levantamento e mapeamento de práticas colaborativas, Botsman e 

Rogers (2011, p.61-62) organizam o consumo colaborativo em três Sistemas. Vale destacar 

que esta proposta feita por estes autores auxilia no entendimento dos diversos serviços que se 

enquadram nas práticas de consumo colaborativo/compartilhado, mas, não sendo regra. Um 

ponto a ser destacado sobre esta classificação proposta é que muitas vezes é possível encaixar 

a mesma rede em mais de um sistema. 

 

3.2.1. Sistemas de Serviços de Produtos (SSP) 

 

Se paga pelo benefício de um produto sem necessidade de possuí-lo. A base desse 

sistema está no rompimento com o tradicional modelo baseado na “propriedade individual” 

com as pessoas inserindo-se em uma “mentalidade de uso”, na qual elas pagam pelo benefício 

de um produto sem ter de possui o “produto definitivamente” (BOTSMAN; ROGERS, 2011, 

p.61). A vantagem ambiental deste sistema é que um produto de propriedade individual, 

muitas vezes com uso limitado, é substituído por um serviço compartilhado que maximiza sua 

utilidade, com economia financeira para os usuários que não precisam pagar completamente 

pelo produto, e aumento das opções para atender as necessidades dos usuários. Quanto aos 

benefícios, há remoção de encargos da propriedade como manutenção, conserto e seguro. 
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Figura 1. Sistemas de Serviços de produtos 

 
Fonte: Bostman e Rogers (2011, p.78-79). 

 

 

Tabela 6. Exemplos de sistemas de serviço de produto – SSP 

Área Aplicativos 

Compartilhamento de automóveis Zipcar, Street Car, Flexi Car, Go get, Cityhop, 

Hourcar, Connect By Hertz, BMW DriveNow. 

Compartilhamento de automóveis entre 

Pares 

WhipCar, RelayRides, Spride, Getaround, 

Drivemycarentals. 

Compartilhamento de bicicletas Velib, B-Cycle, Barclays Cycle Hire, 

Smartbike, Melbourne Bike Share, Bicincitta, 

Samba, Mobilicidade. 

Aluguel entre Pares Zilok, Rentoid, Hire Things, Ecomodo, 

Thingloop, Rentalic, Rentcycle, Terracyle, 

GetItWithMe, Sharezen. 

Aluguel de brinquedos DimDom, Baby Plays, Rent-A Toy, Busy Bee 

Babies Scotland. 

Aluguel de Objetos de moda e acessórios Avelle, FashionHire, From Bags to Riches, 

RentTheRunway, DressedUp, 

Lovemeandleaveme, Princess Fashion House, 

Erento, One Nigth Stand, Manodrabuziai 

Filmes Neflix, Leand Around, Quickflix, Bigpond, 

DVD Oline Rental, Love Film. 

Aluguel de Livros Zooka, Chegg. 

Energia Solar Solar City, Solar Century, Pretalsol, One Block 

Off The Grid. 
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Fonte: Elaboração própria baseada em Bostman e Rogers (2011, p.187-191). 

3.2.2. Mercados de distribuição 

 

Baseiam-se inteiramente em trocas livres, cujos proprietários desejam passar 

adiante mercadorias usadas (ou não). Entre as vantagens, estimula a “reutilização e a revenda 

de itens antigos” o que reduz significativamente o desperdício e os recursos que acompanham 

uma nova produção, estando relacionado com a ideia de contestação do “relacionamento 

tradicional entre produtor, varejista e consumidor e interrompe doutrinas de ‘comprar mais’ e 

de ‘comprar um novo’” Já entre os benefícios, motiva pessoas administrar suas próprias ações 

e as ações de toda a comunidade (BOTSMAN; ROGERS, 2011, p.61-62). 

 

Figura 2. Mercados de redistribuição. 

 
Fonte: Bostman e Rogers (2011, p.100-101). 

 

 

 

Tabela 7. Exemplos de mercados de distribuição 

Área Aplicativos 

Grandes Mercados Craigslist, Gumtree, eBay. 

Troca Livre Kashless, Around Again, Freecyle, Freally. 

Sites de troca de livros TextBookexchange, Thebookswap, BookHopper, 

ThebookSwao, Paperbackswao, BookMooch, 

ReadItSwapIt. 

Site de troca de Brinquedos infantis ToySwap, ThredUP, Swapitbaby, Mumswap, 

Swapkidsclothes. 

Troca de roupas Swapstyle, BigWandrobe, Threadswap, 

Swapmystyle, Swapatfrock, ClothingExchange, 

99Dresses. 
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Sites de Troca de Mídia Swap, SwapSimple, Dig'N'Swap, Swapster, Swap 

Australia, Swapace. 

Troca e empréstimo de eBooks Amazon Kindle Lending, Booklending, Lendle, 

eBook Fling. 

Fonte: Elaboração própria baseada em Bostman & Rogers (2011, p.190-180). 

3.2.3. Estilos de vida colaborativos. 

 

“Pessoas com interesses semelhantes procuram dividir e trocar ativos intangíveis 

como tempo, espaço, habilidades e dinheiro” (BOTSMAN; ROGERS 2011, p. 192). Entre as 

vantagens, utilização de ideias arraigadas em valores antigos reinventadas em um paradigma 

moderno. Estas trocas tenderiam a ocorrer em nível local, incluindo sistemas compartilhados 

para espaços de trabalho, de armazenagem e de estacionamento; compartilhamento de jardins 

e de refeições; compartilhamento e troca de favores entre vizinhos, caronas, etc. Já em uma 

escala global com o auxílio da internet, estariam atividades como o empréstimo social entre 

pares, moedas sociais, crowndfunding, viagens, compartilhamento de talentos, etc. Nesses 

exemplos, o grau de confiança necessário tende a ser elevado, pois o foco da troca é a 

interação entre humanos e não um produto físico, o que gera uma infinidade de 

relacionamentos e conectividade social. Este sistema retomaria a ideia de comunidade, em 

que se compartilham bens comuns, e de colaboração entre vizinhos, amigos e familiares, com 

uma mentalidade em que se busca ajudar e apoiar sua rede de relacionamento (BOTSMAN; 

ROGERS, 2011, p. 62). 

 

Figura 3. Estilos de vida Colaborativos. 

 
Fonte: Bostman e Rogers (2011, p.124-125). 

 

Tabela 8. Exemplos de estilos de vida colaborativos 

Área Aplicativos 
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Espaço de Coworking Citizen Space, The Hub, Hub Culture, New Words 

City, CoWorka, Bees Office, Le Bureau, Lemon 

Studios, The Cube London. 

Empréstimos sociais entre Pares Zopa, Prosper, lending Club, Lending Hub, Igrin, 

Nexx, Prestiamoci, Boober, Frooble, Fairplace, YES- 

Secure, Quakle, Funding Circle. 

Moedas Sociais Vem, Quid, TimesBanks, LETSystems, SPICE 

Timebank, CamdenShares. 

Crowdfunding Kickstarter, Profounder, Pozible, Catarse, Movere, 

CrowdCube. 

Caronas Zimride, NuRide, LiftShare, goCarShare, Ridekicks, 

Karzoo, Avego, Mitfahr Gelegenheit. 

Caronas de Táxi TaxiShare, Weels, Taxi2, TaxiDeck 

Viagens CouchSurfing, AinBnb, Roomorama, One Fire Stay, 

Bed & Fed. 

Escambo Barterquest, OurGoods, ITEX, Bartercard, U- 

Exchange, La Settimana del Baratto 

Compartilhamento de Jardins UrbanGardenShare, Landshare, Shared Earth, 

WePatch, Yards2Gardens. 

Compartilhamento de espaços 

para armazenamento e 

estacionamento 

Spaceout, ParkatmyHouse, ParkCirca, Meine Ernet, 

Somewhereto, SpareGround. 

Redes de refeições 

compartilhadas 

Eat With me, GrubWithUs, HouseFed, HouseBites, 

Incredible Edibles, Lourish. 

Compartilhamento de Talentos Brooklyn Skillshare, Skillshare, Tradeschool, 

Tourboading. 

Troca de Favores Fiverr, TaskRabbit, TradeAFavor, Hey Neighbor!. 

Compartilhamento entre vizinhos NeighborGoods, ShareSomeSugar, Frents, 

Neighborrow, Bright Neighbor, StreetBank, The Share 

Hood. 

Fonte: Elaboração própria baseada em Bostman e Rogers (2011, 192-195) 

 

Jeremiah Owyang (2015, apud SUNDARARAJAN, 2018 p. 124) desenvolveu o 

modelo de colmeia da economia colaborativa, uma classificação com base no setor-segmento 

das diversas atividades econômicas como forma útil de se acompanhar o escopo e o impacto 
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dessa nova forma de se organizar os diversos setores da indústria, conforme ilustrado na 

figura 4 a seguir. 

 

Figura 4. Colmeia da economia colaborativa por Jeremiah Owyang. 

 
Fonte: Apud Arun Sundararajan (2018 p. 124). 

 

 

3.3.Principais atividades da Economia colaborativa/compartilhada. 

Neste contexto, destacam se algumas atividades inovadoras da economia 

colaborativa/compartilhada, que passaram a ser inseridos na rotina da sociedade, 

desenvolvidas em ambientes digitais.  

 

Plataformas de troca de tempo (time banking): Sistema de negociação de 

trabalho baseado na reciprocidade, no qual as horas são a moeda. É uma forma de moeda 
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comunitária que permite que uma pessoa com um conjunto de habilidades negocie horas de 

trabalho com alguém com outro conjunto de habilidades, sem dinheiro algum trocando de 

mãos
4
. 

Hub culture: Os membros podem criar perfis com tags vinculados a áreas de 

especialização, acessar serviços de associação e concierge, criar sua própria identidade digital 

e compartilhar informações para ajudar outras pessoas na rede. O foco está nas atividades 

relacionadas aos negócios. Os membros podem construir seus próprios hubs para gerenciar 

projetos colaborativos com wikis, compartilhamento de arquivos, discussões e planejamento 

de eventos. Eles podem trocar moeda virtual Ven para reconhecer os benefícios provenientes 

do compartilhamento de informações ou de bens e serviços
5
.
 

Plataforma de oferta de serviços sob demanda ou on demand: O on demand é 

basicamente um serviço sob encomenda. É com o intuito de bem atender a essas necessidades 

do público que emerge a tecnologia on demand. Seu objetivo é atender imediatamente a uma 

demanda do consumidor de forma fácil e individual. O poder de escolha que possibilita ao 

cliente optar pelo que, quando, como e, onde comprar somado à agilidade de comunicação 

através de computadores e celulares. Isso significa que o sistema on demand possibilita a 

solução exata de problemas e dificuldades daquele negócio, economizando tempo e dinheiro. 

Empresas que desenvolvem ou adotam o sistema de serviços sob demanda, oferecem aos seus 

clientes serviços personalizados, práticos, rápidos e fáceis de adquirir. A concepção de uma 

atividade por encomenda se baseia na premissa de cumprir exatamente o que o cliente deseja, 

independente da hora ou do lugar em que ele se encontra. Além das plataformas de vídeo on 

demand (Net Now e Netflix) outras têm se destacado no mercado B2C: Spotify, Ifood e cabify
6
 

Plataforma de empréstimo entre vizinhos: A plataforma tem a proposta que 

seus usuários possam economizar dinheiro, agir de forma sustentável e construção social, 

trocando entre eles eletrodomésticos, itens de cozinha, itens esportivos e etc., todos aqueles 

objetos que precisamos por um curto período. Como todo bem que é produzido tem um 

impacto socioambiental - extração de recursos naturais, gastos com energia na produção e 

transporte, mão de obra escrava muitas das vezes, e por final o descarte, que nem sempre é 

feito de maneira ideal - a plataforma online promete ser uma alternativa à cultura de descarte 

                                                
4 Disponível em: https://www.investopedia.com/terms/t/time-banking.asp Último acesso em 21 de agosto de 

2019. 
5Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Hub_Culture Último acesso em 21 de agosto de 2019. 
6Disponível em:  http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/oferta-de-servicos-sob-demanda-esta-em-

alta,5c091f68c8d20610VgnVCM1000004c00210aRCRD Último acesso em 21 de agosto de 2019. 

 

https://www.investopedia.com/terms/t/time-banking.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Hub_Culture
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/oferta-de-servicos-sob-demanda-esta-em-alta,5c091f68c8d20610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/oferta-de-servicos-sob-demanda-esta-em-alta,5c091f68c8d20610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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da nossa sociedade, repensando a lógica do consumo e promovendo a sustentabilidade através 

de empréstimos de objetos. 

Compartilhamento de carros (carsharing): Carro de autosserviço ou carsharing 

é um modelo de aluguel de veículos do carro pela quantidade de horas utilizadas, ou seja, 

específico para o uso rápido. Sem intervenção de um agente de empresa, o usuário faz um 

contrato com a empresa de carsharing. Dentre as vantagens desse serviço estão, a redução do 

uso excessivo do carro, redução da emissão de dióxido de carbono através do 

compartilhamento dos veículos que ficam espalhados por vários pontos na cidade. O conceito 

de carsharing está diretamente relacionado a um estilo de vida, pois o usuário do serviço pode 

deixar de comprar um carro, com benefícios da redução de custos em relação ao carro próprio, 

flexibilidade em otimização de tempo, individualidade em relação ao transporte público e 

táxi
7
. 

Hospedagem: Plataformas de hospedagem de curta duração, criada para conectar 

indivíduos ao redor do mundo, mudando a forma como as pessoas viajam dentro e fora de 

seus países. O que difere da hospedagem informal é sua dependência de tecnologias em rede e 

a possibilidade de construir confiança por meio de uma plataforma. Os Hóspedes podem 

procurar por acomodações maiores, mais bem localizadas, menos artificiais ou mais baratas 

que hotéis. O ato de hospedar ou de ser hóspede não inclui nenhuma expectativa de 

reciprocidade, mas é um indutor para a troca de valor social (SUNDARARAJAM 2018, p.71-

72). 

Espaços de coworking: Nova forma de pensar o ambiente de trabalho, seguindo 

as tendências do freelancing e das start-ups. Os coworkings reúnem pessoas a fim de trabalhar 

em um ambiente inspirador, especialmente pensado para o trabalho autônomo, muito 

networking com pessoas de diversas áreas e toda a estrutura para receber seus clientes com 

um custo menor do que teria ao alugar uma sala comercial. Todo esse êxito é produto de uma 

ideia simples: compartilhamento de um local por profissionais independentes, que procuram 

um espaço democrático em que possam desenvolver seus projetos sem o isolamento do home 

office ou as distrações de espaços públicos
8
. 

Crowdsourcing: Conceito cunhado por Jeff Howe como “o ato de pegar uma 

tarefa tradicionalmente desempenhada por um agente designado (geralmente um funcionário) 

                                                
7Disponível em:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Carsharing Último acesso em 21 de agosto de 2019. 
8 Disponível em: https://coworkingbrasil.org/como-funciona-coworking/ Último acesso em 21 de agosto de 

2019. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aluguel_de_ve%C3%ADculos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1xi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carsharing
https://coworkingbrasil.org/como-funciona-coworking/
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e terceirizá-la para um grupo indefinido, geralmente grande, de pessoas na forma de uma 

convocação aberta” (BOSTMAN; ROGERS, 2011, p.50). 

Plataforma de financiamento coletivo ou crowdfunding): Crowdfunding 

(financiamento coletivo ou simplesmente vaquinha online, como também é chamado) na 

tradução literal significa financiamento pela multidão. Várias pessoas se identificam com um 

projeto ou um sonho e resolvem apoiá-lo financeiramente, como: filantropia, cultura, ONGs, 

caridade, pequenos negócios, ativismo, artes, games, entre outros, com a premissa de que 

juntos todos podem conquistar seus objetivos.
9
. 

Empréstimos financeiros (lending): O peer-to-peer lending, conhecido em 

português como “empréstimo coletivo”, “financiamento coletivo”, “comunidade de 

empréstimos” ou ainda “empréstimos entre pares” surgiram como uma alternativa para ambos 

os lados não dependerem dos bancos, uma revolução do mercado financeiro. Com sites que 

conectam pessoas (ou empresas) que buscam empréstimos com investidores que estão 

buscando retornos acima da média, o peer-to-peer lending, conseguem uma série de 

vantagens aos usuários: Do lado dos tomadores, as principais vantagens são a taxa de juros, 

processo 100% online, portanto, muito mais simples e fácil do que pedir um empréstimo em 

um banco. Já para os investidores, dentre as vantagens são a taxa de retorno, simplicidade, 

facilidade e controle total dos investimentos. 
10

 

A economia compartilhada, portanto, é diversa não só em seus segmentos, serviços e 

modelos de negócios, mas também no espectro mercado-dom. Não é domínio 

exclusivo dos doadores altruístas, tampouco praia privativa de capitalistas em tempo 
integral (...) É claro que tal diversidade também pode explicar a popularidade da 

economia compartilhada e seu potencial futuro. Embora não seja politicamente 

neutra, ela está criando um novo modelo econômico, um interessante meio- termo 

entre capitalismo e socialismo que também parece atender as necessidades e os 

desejos das pessoas que se identificam com ambos os extremos dos espectros 

político e econômico. Ainda mais importante é o fato de ser um modelo econômico 

que parece atender os desejos e as necessidades das pessoas que não se identificam 

com nenhum desses dois extremos (SUNDARARAJAN, 2018 p. 78). 

 

3.4.A interdependência dos indivíduos, empresas e organizações.  

 

Os novos negócios da economia colaborativa/compartilhada estão revolucionando 

os padrões de consumo, e propiciando interação  e experiência entre consumidores e 

                                                
9
 Disponível em: https://www.kickante.com.br/ último acesso em 21 de agosto de 2019. 

10 Disponível em:https://blog.nexoos.com.br/peer-to-peer-lending-emprestimos-coletivos-tudo-sobre/ último 

acesso em 21 de agosto de 2019. 

 

http://52.67.230.177/fintech-a-revolucao-do-mercado-financeiro/
https://www.kickante.com.br/
https://blog.nexoos.com.br/peer-to-peer-lending-emprestimos-coletivos-tudo-sobre/
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fornecedores, empresas e organizações. E através da tecnologia, reinventando antigas formas 

de confiança, onde os intercâmbios online imitam os vínculos estreitos antes formados por 

meio de intercâmbios pessoais em aldeias e vilas, porém em uma escala muito maior e não 

confinada (BOSTMAN; ROGERS 2011, p. XIII).  Molz (2013, apud SILVEIRA; PETRINI e 

SANTOS, 2016. p.303) também acredita que a tecnologia contribuir para o desenvolvimento 

de confiança entre os envolvidos, por meio de mecanismos de redes sociais, focado 

principalmente no intercâmbio econômico e social. 

Esta crescente interação e vínculo de confiança entre pessoas, comunidades, 

parceiros ou mercados - que estão ocorrendo por intermédio das redes sociais - gera acesso a 

bens e serviços personalizados, maior satisfação, recomendações, e aumento do alcance por 

meio de interação rápida e frequente com clientes, prospects, amigos e família (GANSKY 

2011, p.34-35 e 37).  

 

3.4.1.  Confiança e reputação 

 

Segundo Bostman e Rogers (2011, p.181), a reputação não serve apenas como 

uma recompensa ou moeda psicológica, mas também como uma moeda efetiva - chamada de 

“capital de reputação” que age como uma moeda secundária - uma moeda para construir 

confiança entre estranhos e ajudar a gerenciar nossa crença no bem comum.  

“Quanto melhor for a análise e o feedback - desse modo a reputação - 

mais escolhas ficarão disponíveis. Logo, “cada vendedor que classificamos, com 
cada remetente de spam que marcamos, com cada comentário que deixamos, com 

cada ideia, comentário, vídeo ou foto que publicamos, com cada par que 

resenhamos, deixamos um registro acumulado de quão bem nós colaboramos e se 

nós podemos ser confiáveis” (BOSTMAN; ROGERS, 2011, p. 180). 

 

Diante desta realidade, Sundararajan (2018, p. 99) considera que a confiança entre 

indivíduos, surge de cinco indicadores, conforme explanado na tabela 10. 

 

 

Tabela 9. Cinco indicadores de confiança entre indivíduos. 

Indicadores Definição Exemplos 

Interações anteriores 

de cada um. 

A familiaridade é um processo 

acumulativo, que desenvolve ao longo 

do tempo, onde a confiança cresce a 

cada experiência positiva. 

Suas próprias experiências 

positivas e negativas. 
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Aprendizado por 

meio da experiência 

alheia. 

Quando experiências de outros são 

digitalizadas e divulgadas 

publicamente por meio de sistema on-

line de reputação, a capacidade de 

acreditar no desconhecido aumenta. 

Feedbacks de outros: 

amigos, família e até mesmo 

desconhecidos. 

Certificação de uma 

marca. 

O reconhecimento da marca dessas 

plataformas continua sendo um fator 

poderoso para seu crescimento. 

Interação, feedbacks e 

certificação da marca e da 

plataforma. 

Confiança em 

capital social digital. 

Resultado da credibilidade, 

confiabilidade ao se envolver em uma 

interação digital do mundo real. 

Plataformas on-line de redes 

sociais 

Validações de 

instituições. 

As tecnologias que surgiram, 

permitem a digitalização das formas 

externas de validação e a 

disponibilização como parte do perfil 

on-line e contribuindo para 

infraestrutura de credibilidade. 

Antigas formas: Carteira de 

identidade, CNH etc. 

Atualmente: Identificação 

verificada, celular conectado 

a uma assinatura. 

Fonte: Elaboração própria com base em Arun Sundararajan (2018, p. 99). 

 

Para o futuro Bostman e Rogers (2011, p.182 e 185) preveem que as pessoas terão 

“contas bancárias de reputação” – juntamente com suas contas bancárias normais – com uma 

classificação de reputação que literalmente medirá as contribuições feitas a diversos tipos de 

comunidades colaborativas, que determinará o acesso às formas de consumo e, que poderá se 

tornar um ativo mais influente e mais importante do que o histórico de crédito. 

3.4.2. Características dos diversos segmentos de negócios 

 

Nestes modelos de negócios, nenhuma empresa detém os ativos. Os custos e o 

risco ao iniciar um novo empreendimento diminuem significativamente, pela vantagem do 

aproveitamento de ativos já existentes, estabilizados e confiáveis, a saber: o desenvolvimento 

da internet, infraestruturas móveis e grandes plataformas (GANSKY, 2011, p. 44).  Como os 

custos marginais das empresas tendem a zero, hoje é possível criar uma unidade de riqueza 

com muito menos trabalhadores que anos atrás. Além disso, na era digital, muitas novas 

empresas oferecem “bens de informação” com custos praticamente nulos de armazenamento, 

de transporte e de replicação, exigindo pouco capital para prosperar (SCHWAB, 2016, p. 18). 

O modelo organizacional da economia colaborativa/compartilhada, e as 

incontáveis atividades econômicas que se multiplicam a partir dela, levam a uma revolução 

industrial mais distribuída e colaborativa, por conseguinte, e inevitavelmente a uma partilha 

mais distribuída da riqueza gerada. Esta mudança parcial de mercados para redes traz consigo 
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uma orientação diferente de negócios. A relação adversária entre vendedores e compradores é 

substituída por uma relação colaborativa entre fornecedores e usuários, interesses próprios 

cedem lugar a interesses partilhados, informações sigilosas são suplantadas por uma nova 

ênfase na abertura e na confiança coletiva (RIFKIN, 2016 p. 137). Da mesma maneira que os 

indivíduos estão começando a repensar entre interesse próprio e o bem coletivo, alguns 

governos e algumas empresas estão começando a repensar suas próprias métricas que têm 

priorizado determinada forma de progresso (BOSTMAN; ROGERS, 2011, p.183). 

A era digital e as redes sociais em que se apoia os novos modelos de negócios, 

transformam a relação entre pessoas e aquilo que é oferecido, na qual, não é mais o indivíduo 

isolado que recebe pacotes e projetos prontos, mas o prossumidor que interagem com outros 

prossumidores, interferindo na dinâmica do que é oferecido. O poder individual do 

consumidor aumenta significativamente, pois não há mais a necessidade de adaptação ao que 

lhe é oferecido de antemão, mas concedido a capacidade de ser protagonista da oferta e 

mesmo da produção do que deseja (ABRAMOVAY, 20014, p.126 -127). Diante deste 

contexto, as empresas estão se afastando da prática de empurrar itens para seus clientes, e 

estão, disponibilizando bens e negócios, projetando e refinando seus produtos e serviços a 

seus clientes, no local, hora e na forma como eles estão demandando (GANSKY, 201, p. 43). 

Desse modo, as estratégias destes modelos digitais, concentram-se mais no cliente e melhoria 

dos produtos por meio de dados e fornecimento de serviços, permitindo modelos econômicos 

mais transparentes e sustentáveis de troca de valores. Além disso, as empresas combinam a 

procura e a demanda de forma rápida e conveniente. Reduzindo drasticamente os custos de 

transação e fricção incorridos sempre que indivíduos ou organizações compartilham o uso de 

um ativo ou oferecem um serviço, permitindo também, que o custo marginal de produção de 

cada produto adicional, bem ou serviço tenda a zero (SCHWAB, 2016, p. 29; 63 e 66). 

Todas as plataformas de compartilhamento utilizam como estratégia de 

fidelização do cliente, o sistema de reputação (BOSTMAN; ROGERS, 2011, p.182). 

Semeando a confiança e permitindo que ambas as partes interajam e ofereçam feedback 

(SCHWAB, 2016, p. 28). 

 

As empresas “Mesh” de sucesso serão aquelas que agradam os clientes, a confiança 

na marca e no próprio negócio  (...) a densidade de informações que os 

consumidores recebem capacita os negócios “Mesh” a gerenciar bem seus recursos 

(e resíduos) de maneira eficiente (...) melhor ainda, compartilhar informações sobre 

o uso de produtos e serviços por cliente, famílias e comunidades, um grupo de 

negócios pode identificar as melhores maneiras de usar os produtos e subprodutos de 

forma eficiente (GANSKY, 2011 p.72 e 76). 

 



40 
 

Portanto, dentre às vantagens para empresas iniciarem neste modelo de negócio 

digital, é a exploração da infraestrutura de informação existente e disponível – 

telecomunicações, tecnologia móvel, melhoramento da coleta de dados, redes sociais grandes 

e crescentes, agregadores móveis de SMS e a própria Web (GANSKY, 2011 p. 5) e a isenção 

de obrigações como pagar salários mínimos, tributos e benefícios sociais (SCHWAB, 2016 

p.54). 
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4. FATORES QUE VIABILIZARAM O SURGIMENTO DA ECONOMIA 

COLABORATIVA/COMPARTILHADA. 

 

Segundo Gansky (2011, p.28; 63-64), existem cinco vetores globais distintos que 

torna viável e favorece a economia “mesh”. Destaca, primeiramente, a crise econômica que 

gerou desconfiança em empresas antigas; segundo, os consumidores mudaram seu 

comportamento em resposta à crise incluindo uma disposição de experimentar novas marcas, 

e repensando o que consideram valioso em suas vidas; terceiro, as mudanças climáticas e 

recursos escassos, consequências das pressões populacionais que estão aumentando 

rapidamente o custo e risco de fazer negócios à moda antiga; quarto, com a maior densidade 

da população e maior urbanização levaram a uma maior profundidade e variedade de produtos 

e serviços local e global; e, finalmente, as redes de informação de todos os tipos amadurecem 

os negócios promovendo serviços melhores e maiores.  

 

4.1. Fator tecnológico: processo do avanço de tecnologias 

 

Segundo Shirky (2012, apud SILVEIRA; PETRINI; SANTOS, 2016, p.300), a 

economia compartilhada teve origem na década de 90, nos estados unidos impulsionados 

pelos avanços tecnológicos que propiciaram a redução dos custos das transações on-line peer-

to-peer e viabilizaram a criação de novos modelos de negócios baseados na troca e no 

compartilhamento de bens e serviços entre pessoas desconhecidas.  

Para Yochai Benkler (2004, apud SUNDARARAJAN, 2018, p. 61) a economia 

colaborativa/compartilhada, apenas combina modelos econômicos antigos que foram 

marginalizados pelo capitalismo - assim como Shirky pressupõe - é sustentado pelo 

surgimento das novas tecnologias, a saber; as plataformas digitais, à disponibilidade gratuita 

de software, à computação distribuída e às redes sem fio, fatores que permitem que os 

recursos sejam compartilhados e utilizados em sua capacidade máxima. 

Segundo Sundararajan (2018, p.88-89) existem três forças fundamentais que 

distinguem as tecnologias digitais das demais tecnologias que a precederam: primeira, a 

transformação digital das informações (como exemplo, o dinheiro digital armazenada no 

banco, pode ser transformado em dinheiro físico – notas e moedas); segunda, o crescimento 

sustentado e exponencial do poder do hardware, da banda larga, do armazenamento e a 

respectiva miniaturização dos dispositivos digitais; terceira, o aumento sustentado e modular 
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da programabilidade, que permite que uma crescente complexidade seja agregada, 

transformada em código e posteriormente integrada às plataformas padronizadas de software, 

ou seja, é possível adicionar novos recursos aos dispositivos já existentes, bastando apenas 

instalar um software. Baseado nestas forças, o autor apresenta quatro consequências 

adicionais, que o mesmo acredita serem fundamentais para o surgimento e evolução do 

“capitalismo de multidão” conforme tabela 9, que pode fundamentar o pensamento Yochai 

Benkler de que a economia colaborativa/compartilhada nada mais é, que modelos de negócios 

antigos ofertado pelas novas tecnologias.  

 

 

Tabela 10. Quatro consequências para o surgimento e evolução do “capitalismo de 

multidão”. 

 

Consequências Definição Exemplo 

Consumerização do 

digital 

O hardware ou software foram desenvolvidos 

inicialmente para atender as necessidades dos 

clientes e posteriormente adaptados aos 

clientes corporativos ou governamentais, não 

o contrário. 

(Smartphones, 

tablets, plataformas 

de mídia sociais) 

Digitalização do físico A reconfiguração dos nossos objetos físicos 

cotidianos: a Internet das Coisas e o 

surgimento da manufatura aditiva. 

Inteligência artificial 

e Impressão 3D 

Surgimento do peer-

to-peer 

descentralizado 

As trocas envolvem apenas dados e não mais 

objetos físicos, sem a necessidade de 

intermediários ( atacadistas e varejistas). 

Kindle, iTunes, 

Youtube 

Digitalização da 

confiança 

Necessidade de autenticidade, avaliação das 

intenções, e atender as necessidades de 

expertise ou qualidade do serviço oferecido. 

Feedback 

Fonte: Elaboração própria baseada em Arun Sundararajan  (2018, p.89-99). 
 

 

4.2.Fator econômico: A crise de 2018. 

A grande mudança em direção à propriedade chegou especialmente na segunda 

metade do século XX. A política governamental encorajou essa tendência, através dos 

subsídios à gasolina e a empréstimos baratos para compra de casas. Embora empurrado pelas 

políticas públicas e corporativas, o desejo das pessoas por autonomia e conveniência 

energizou tal tendência. Aquele desejo sustentou durante meio século o movimento em larga 

escala em direção à posse. A autonomia foi conectada ao status. Hoje as percepções estão 
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mudando novamente. A cultura e a psicologia da posse estão em uma transição (GANSKY, 

2011, p.67-70). Para Gansky (2011) a recessão que começou no final de 2008 surrou 

indivíduos, pequenas cidades e negócios. Os empregos foram perdidos, casas tomadas, 

famílias forçadas a mudarem de cidades ou conviver com familiares. A recessão forçou 

pessoas a repensarem o que realmente tem valor, reavaliando suas posses - casas, carros, 

equipamentos etc.- questionando seus estilos de vida. Para Bostman & Rogers (2011, p XVII) 

ao contrário de Gansky, as necessidades econômicas tornaram as pessoas mais abertas, onde 

os hábitos nas novas formas de ter acesso às coisas e como consegui-las, começaram antes 

mesmo do colapso financeiro de 2008. 

4.3.Fator social: mudança no comportamento do consumidor 

 

Nas primeiras sociedades, a atitude de consumir estava direcionada a subsistência, 

tornando- se um comportamento e prática dos seres humanos que tinham que atender às suas 

necessidades básicas, mas sempre voltadas ao coletivo. A partir da evolução das civilizações, 

o ato de consumir passou a incorporar outras finalidades, tais como os desejos, vontades e 

satisfação, onde o consumo de bens e serviços passou a atender aos prazeres individuais, 

efeito este social e econômico consequência da Revolução Industrial onde tudo era produzido 

em larga escala. Para Barbosa (apud STEGUN, 2016, p. 4) além de satisfazer necessidades 

materiais e de reprodução social, o consumo é responsável por diversas questões acerca da 

natureza do ser humano e da sociedade.  

Segundo Doura Kaufman (apud FNQ, 2016)
11

, colaborar é um fenômeno da 

natureza; em seu livro "Empresas e Consumidores em Rede: um Estudo das Práticas 

Colaborativas no Brasil", afirma que "na natureza encontramos inúmeros exemplos de 

comunidades colaborativas governadas por uma inteligência coletiva, mesmo que em formas 

mais simples do que no universo humano”.  

Slater (2002, p.35) escreveu “não consumimos com a finalidade de construir uma 

sociedade melhor, para sermos pessoas melhores e viver uma vida autêntica, mas para 

aumentar os prazeres e confortos privados”. Tomasselo (apud BOSTMAN; ROGERS, 2011, 

p. 59) também acredita que a os seres humanos têm um período egoísta e que a “capacidade 

de cooperação e de ajuda, está, assim como estava, atrelada a essa base de interesse próprio”. 

                                                
11   Série de e-books desenvolvida pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). Disponível em: 

http://mscompetitivo.org.br/uploads/mscompetitivo/files/151794122020_Economia_colaborativa_fnq.pdf último 

acesso em 21 de agosto de 2019. 

 

http://mscompetitivo.org.br/uploads/mscompetitivo/files/151794122020_Economia_colaborativa_fnq.pdf
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Diferentemente, Jeremy Rifkin (2011) em entrevista
12

 argumenta contra a tradição iluminista 

de que o homem é por natureza egoísta, materialista, individualista e utilitarista, mas sim que 

os indivíduos são empáticos e realizam-se na compaixão e solidariedade. Segundo Shirky 

(apud FNQ, 2016) existem dois motivadores que nos levam a colaborar: os intrínsecos, 

relativos a tarefas nas quais o participante está interessado e que fazem parte de sua natureza 

pessoal; e os extrínsecos, em que há recompensas oferecidas como a remuneração financeira  

Para Bostman e Rogers (2011, p. 45) a geração Y (Millennials) apesar de se mostrarem 

competitivos, interesseiros e ambiciosos e não dispensarem empregos que pagam seus bens ou 

luxos estão abandonando o sistema de valores que prevalecia nas gerações anteriores. 

Atualmente, o pensamento de partilhar aliado à disseminação das tecnologias 

propicia a uma disposição da retomada do estado de coletividade que se perdeu nos últimos 

anos, retirando o conceito de bens privados e introduzindo a concepção de bens e serviços 

compartilhados. Para Bostman e Rogers (2009, apud SILVEIRA; PETRINO; SANTOS, 2016 

p.299) diferentemente do consumo tradicional, na economia compartilhada pessoas trabalham 

de forma colaborativa, compartilhando ideias e práticas, gerando interações, promoções e 

venda de produtos de forma cooperativa. Não tem a ver com compartilhamento forçado e 

educado, ao contrário, permite acesso a produtos e serviços sem a necessidade da propriedade, 

dividindo recursos sem perder a liberdade pessoal e sem sacrificar seu estilo de vida, 

economizando dinheiro, espaço e tempo, fazendo novos amigos e se tornando cidadãos ativos 

(BOSTMAN; ROGERS, 2011, p.XIV e XIX). 

4.4.Fatores ambientais: mudanças climáticas e escassez de recursos naturais. 

 

Após a Revolução Industrial ocorreu um êxodo rural e à urbanização de cidades 

que mudaram nossa forma de viver, de obter comida e, em determinado momento, mudou os 

meios de transporte - inclusive de mercadorias (SUNDARARAJAN 2018, p. 104). Gansky 

descreveu sobre a economia da “propriedade e do descarte”, que pelo êxodo rural contribuiu 

significativamente para a mudança climática. 

 

(...) aterros sanitários emitem gás metano, o qual acelera o aquecimento global 

muitas vezes mais rápido do que o dióxido de carbono, a movimentação e a 

eliminação de resíduos exigem energia, é necessário ter eletricidade para classificar 

e esmagar o lixo e refinar uma coisa em outra, a energia é termal em sua grande 

maioria, o que gera gases estufa e poluentes (...) durante um longo tempo, as dívidas 

                                                
12

 Entrevista disponível em http://escoladeredes.net/profiles/blogs/a-civilizacao-da-empatia último acesso em 21 

de agosto de 2019. 

http://escoladeredes.net/profiles/blogs/a-civilizacao-da-empatia
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ambientais das práticas de negócio ineficazes têm sido escondidas pelos subsídios 

governamentais. Os contribuintes têm pago a maior parte da conta das despesas com 

o meio ambiente, saúde e custos sociais da mineração, desmatamento, poluição do 

ar, e agora a mudança climática (GANSKY, 2011, p.73). 

 

Neste contexto, a economia colaborativa/compartilhada propõe sustentabilidade 

em seus negócios, o que prevê a redução dos desperdícios de recursos naturais e 

aproveitamento da máxima utilização dos produtos já existentes, ao facilitar às novas práticas 

de consumo. Com pessoas mais conscientes e com atitudes sustentáveis, a economia 

colaborativa/compartilhada tem ganhado força nos últimos anos. Gansky (2011, p.71-74) 

escreveu que os indivíduos estão se tornando cada vez mais conscientes sobre a origem dos 

alimentos, os caminhos que os mesmo percorrem até o consumidor final, sobre os produtos e 

marcas, portanto, há uma tendência para o crescimento de uma vida sustentável. O status 

anteriormente associado com autonomia e excesso advindo do hiperconsumismo é agora 

transformado em “comportamento cívico” e “participação comunitária”, com virtudes da 

“vida simples”. Para a autora, é um apelo especialmente da “geração do milênio”, também 

chamada de “Geração Y”. Essa geração é socialmente e ambientalmente mais consciente, 

conectada e cliente mais exigente que as gerações anteriores. É claro que a propriedade não se 

tornará instantaneamente ultrapassada, porém, há opção da mudança de propriedade para o 

acesso conveniente a bens e serviços necessários. 

Para Bostman e Rogers (2011, p.62-63) a sustentabilidade em geral, é 

consequência não intencional do consumo colaborativo. Não intencional porque a motivação 

inicial ou impulsionadora tanto para o consumidor quanto para a empresa, pode não se tratar 

de ser “verde”. Mas, estas consequências positivas acontecem porque tanto a sustentabilidade, 

quanto a comunidade são uma parte inerente e inseparável do consumo colaborativo e não 

uma reflexão tardia ou um suplemento. E argumenta que um progresso real e significativo na 

sustentabilidade só poderá ser alcançado quando tanto o consumidor quanto as empresas 

estiverem motivados a mudar seu comportamento. 

Para Sundararajan (2018, p.104) somos naturalmente acostumados ao mundo de 

bens compartilhados – as cidades como economias compartilhadas, onde compartilhamos 

parques, meios de transportes e etc.- e quanto mais populosamente às cidades são, mais viável 

se torna as trocas peer-to-peer, por conseguinte, o “capitalismo de multidão”. Para o autor 

“capitalismo de multidão” nos atrai por incentivar comportamentos com potencial de prevenir 

– ou, ao menos retardar – nossa futura crise ambiental, nos levando a alugar ao invés de 

possuir, o que é bom para o meio ambiente. 
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Portanto, assim como escreveu Juliet Schor (2014, p.29) o ato de compartilhar não 

é apenas uma relíquia de sociedades pré-modernas, são práticas comuns que permanecem nas 

classes trabalhadoras, pobres, e comunidades de minorias. Para além da novidade e atração 

das novas tecnologias, os usuários tendem a ter motivações ambientais, sociais e fatores 

econômicos, o primeiro, como forma de diminuição da pegada de carbono, o segundo, como 

desejo de aumentar as conexões sociais e por fim o terceiro, como crítica ao capitalismo, o 

funcionamento do mercado, e da economia business-as-usual
. 
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5. A TECNOLOGIA E A COLABORAÇÃO COMO VETOR DE MUDANÇA E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 

 

O advento das TICs - Tecnologias da Informação e do Conhecimento 

possibilitaram novos padrões de relacionamento na produção, na comercialização e no 

trabalho. São alterações nas relações interpessoais, sociais, produtivas, comerciais, 

impactando diversas esferas da vida em sociedade, que nos trouxeram uma nova e permanente 

forma de comunicação entre as pessoas, gerando um acelerado processo de democratização 

das informações, geração de informação e transferência rápida, a um custo mínimo, muitas 

vezes próximo à zero (PROTASIO et al, 2004, p.5 e 15). Por meio de diversas plataformas e 

tecnologias conectadas, tornou-se possível a internet das coisas (IoT), que pode ser descrita 

como a relação entre as coisas (produtos, serviços, lugares etc.) e as pessoas. 

Sundararajan (2018, p.82) explica que o surgimento do “capitalismo de multidão” 

se deu pela confluência de um conjunto de facilitadores, a saber; a massificação dos 

smartphones, a ampla disponibilidade de banda larga e os sistemas de confiança que envolve 

redes sociais do mundo real digital.  Paixão e Souza (2015, apud CONTO; BLANCO e 

FAVERO, 2017 p.2) defendem que a economia compartilhada não é um conceito recente, 

mas sua ampliação, diversificação e dinamização decorrem da ampla comunicação em redes 

sociais. Gansky (2011, p.5; 15-18) também concorda que os negócios “Mesh” estão 

prosperando no crescimento das mídias sociais, internet, redes sem fios e telefones celulares, 

se tornando possível pela crescente maneira como estamos conectados a todo o resto – 

pessoas, negócios, organizações e coisas – uma conectividade permanente, e de longo alcance 

e relativamente barata. 

Para Bostman e Rogers (2011, p.43), estamos em um momento onde existe um 

grau sem precedentes de interconectividade, assim como uma infraestrutura para participação. 

Nossa imersão em plataformas de informações inovadoras, comunicação e tecnologia (ICT), 

especificamente redes sociais online e dispositivos móveis portáteis, como smartphones e 

tablets, proporcionam maior praticidade na inserção das pessoas nessa nova economia. A 

internet, o smartphones e milhares de aplicativos estão deixando nossas vidas mais fáceis e - 

em geral - mais produtivas, criando abordagens radicalmente novas que revolucionaram e 

estão revolucionando o envolvimento e a colaboração entre indivíduos e instituições 

(SCHWAB, 2016, p.20; 26- 27). 

Schwab (2016, p.27 e 81) acredita que este crescente número de dispositivos –

ssmartphones, tablets e computadores conectados à internet –  alterará radicalmente a maneira 
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que gerenciamos as cadeias de fornecimento, pois permitirá que monitoremos e otimizemos 

os ativos e as atividades de forma bastante “granular”. Porém, em seu estudo, o autor 

apresenta uma pesquisa realizada em 2015 pelo Fórum Econômico Mundial no Global 2015 

Information Technology Report, as infraestruturas de TI e Comunicações que mostra que 

“metade da população mundial, não tem telefone celular e 450 milhões de pessoas ainda 

vivem fora do alcance dos sinais de celular. Cerca de 90% da população dos países de baixa 

renda e mais de 60% em todo mundo ainda não está online”. 

Contudo, uma pesquisa realizada no Brasil em 2016
13

 pelo IBGE, mostra um 

crescimento da população brasileira que acessa a Internet entre os anos de 2005 e 2014. Em 

2014, havia 95,4 milhões de pessoas, ou 54,4% da população com dez anos ou mais idade, 

acessando a rede pelo menos uma vez, em um período de três meses - sendo que, em 2013, 

esta parcela era de 49,4%. 

  A mesma pesquisa realizada pelo IBGE agora no ano de 2017
14

 aponta que em 

um ano o número de internautas no Brasil cresceu cerca de 10 milhões de pessoas. Em 2017, 

o país tinha 126,3 milhões de usuários de internet, o que representava 69,8% da população 

com 10 anos ou mais. Em 2016, os internautas somavam 116,1 milhões, 64,7% da população. 

O maior percentual foi no grupo etário de 20 a 24 anos (88,4%). Já a proporção dos idosos (60 

anos ou mais) que acessaram a Internet subiu de 24,7% (2016) para 31,1% (2017) e mostrou o 

maior aumento proporcional (25,9%) entre os grupos etários analisados pela pesquisa. Ainda 

segundo a pesquisa, o celular continua sendo o principal dispositivo para usar a internet, 

responsável por 97% dos acessos em 2017 e 94,6% em 2016.  De 2016 para 2017, o 

percentual de utilização da Internet nos domicílios subiu de 69,3% para 74,9%, ou três em 

cada quatro domicílios brasileiros. Na área urbana, esse percentual de utilização cresceu de 

75,0% para 80,1% e na área rural, de 33,6% para 41,0%. O gráfico a seguir mostra que há um 

crescimento exponencial entre os anos de 2005 a 2017 de brasileiros com acesso a internet. 

Com a popularização e amplo crescimento da Internet, elucida o crescimento e 

desenvolvimento da economia colaborativa/compartilhada no Brasil. 

 

 

 

                                                
13

 Pesquisa realizada em 2016 pelo IBGE. Disponível em http://www.valor.com.br/brasil/4513070/mais-da-

metade-da-populacao-brasileira-acessa-internet-aponta-ibge último acesso 07 agosto de 2019. 
14  Pesquisa realizada pelo IBGE no quarto trimestre de 2017. Disponível em: 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23445-pnad-

continua-tic-2017-internet-chega-a-tres-em-cada-quatro-domicilios-do-paisl último acesso 07 agosto 2019. 

http://www.valor.com.br/brasil/4513070/mais-da-metade-da-populacao-brasileira-acessa-internet-aponta-ibge
http://www.valor.com.br/brasil/4513070/mais-da-metade-da-populacao-brasileira-acessa-internet-aponta-ibge
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23445-pnad-continua-tic-2017-internet-chega-a-tres-em-cada-quatro-domicilios-do-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23445-pnad-continua-tic-2017-internet-chega-a-tres-em-cada-quatro-domicilios-do-pais
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2018/12/20/numero-de-internautas-cresce-em-cerca-de-10-milhoes-em-um-ano-no-brasil-aponta-ibge.ghtml
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Gráfico  1.  Parcela de internautas no total da população 

 

Fonte: Elaboração própria baseada na pesquisa realizada em 2016 e 2017pelo IBGE. 

 

5.1.Internet 

 

Bostman e Rogers (2011, p.46) apresentam as mudanças da perspectiva do meu 

para o nosso, destacando que estão acontecendo em um momento em que há uma influência 

extraordinária de desenvolvimento tecnológico e cultural, que torna esta transformação de 

valores não apenas possível, mas também duradoura. Os autores recordam que o 

compartilhamento sempre dependeu de uma rede – mas agora temos uma que está redefinindo 

seu âmbito, seu significado e sua possibilidade - essa rede é a internet. A internet e a 

tecnologia móvel estão permitindo que movimentos se tornem autoconscientes e 

identificáveis em tempo real e, por sua vez, se espalhem e cresçam. 

A Internet, através dos diversos dispositivos móveis, colabora de forma 

significativa para a economia colaborativa, proporcionando o encontro de pessoas, cuja 

necessidade e ofertas sejam compatíveis. A Internet e o estabelecimento da rede mundial de 

computadores são hoje a mais poderosa expressão da capacidade humana de gerir de forma 

compartilhada e descentralizada informações, bens e serviços comuns (ABROMOVAY apud 

KALIL; LOPES, 2018). A economia colaborativa sugere uma nova forma de absorção das 

informações, e o advento da Internet proporciona um estreitamento da relação entre as 

pessoas e entre as empresas, uma maneira inovadora e descentralizada de negociar produtos e 
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serviços. Com isso, os consumidores ganham mais praticidade e participação nas suas ações 

online, estreitando a comunicação entre as pessoas, permitindo exposição de suas 

necessidades, ou de suas disponibilidades, de forma mais dinâmica (KALIL; LOPES 2018). 

Segundo Bostman e Rogers (2011, p. 131), para trocar um tipo de mercadoria ou 

serviço por outro, cada lado precisa querer o que o outro está oferecendo; este cenário é o que 

os economistas chamam de “coincidência de vontades”. Esta ineficiência é eliminada com a 

internet, permitindo a interação entre indivíduos e empresas em uma escala global, eficiente e 

sem a necessidade de se conhecerem. Esta ligação resultante de agentes com motivações 

diferentes é a redefinição de um mercado vibrante. Antes da Internet, os custos de transação 

de coordenar grupos de pessoas com desejos e necessidades alinhados ou semelhantes, eram 

elevados, tornando o compartilhamento de produtos complicado e inconveniente. A 

redistribuição de mercadorias indesejadas dentro e fora de sua comunidade era ineficiente 

(BOSTMAN; ROGERS, 2011 p.94 e 106). “A internet pode ser uma ferramenta sem 

precedentes de libertação e de democratização e, ao mesmo tempo, um facilitador da 

fiscalização maciça, indiscriminada, de longo alcance e quase impenetrável” (SCHWAB, 

2016 p.105).  

5.2.Redes e Mídias Sociais 

 

Potasio et al (2004, p.11) definem como rede o conjunto de entidades (pessoas, 

associações, organizações, empresas, universidades, etc.) e recursos (pessoas, conhecimento, 

infraestrutura, ativos financeiros, etc.) que juntos, criam possibilidades de integração num 

espaço comum de atuação, a partir de uma visão de sinergias, pela combinação de entidades e 

recursos.  

Para Manuel Castells (apud KALIL; LOPES, 2018) a formação de comunidade 

virtual é cada vez mais intensa. Tais comunidades são construídas ou adotadas com a 

finalidade de promover a interação e, dessa forma, favorecer o compartilhamento da 

informação.   

 Já a Web 2.0
15

 e as redes sociais deram força aos usuários para se tornarem mais 

ativos na criação de produtos e serviços, e mudou de múltiplas formas o relacionamento entre 

clientes e empresas (GANSKY, 2011, p. 42). 

                                                
15 Web 2.0 é um termo popularizado a partir de 2004 pela empresa americana O'Reilly Media para designar uma 

segunda geração de comunidades e serviços, tendo como conceito a "Web como plataforma", envolvendo wikis, 

aplicativos baseados em folksonomia, redes sociais, blogs e Tecnologiada Informação. Embora o termo tenha 

uma conotação de uma nova versão para a Web, ele não se refere à atualização nas suas especificações técnicas, 
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Já Conforme explorado pelo Fórum em seu relatório Digital Media and Society 

(Mídia digital e Sociedade), as mídias digitais estão permitindo conexões pessoais totalmente 

novos, do tipo (um para um) e (um para muitos), possibilitando que os usuários mantenham 

suas amizades através do tempo e das distâncias, criando novos grupos de interesse e 

permitindo que aqueles que estão social ou fisicamente isolados possam se conectar com 

pessoas que possuem as mesmas opiniões. A alta disponibilidade, o baixo custo e a 

neutralidade geográfica das mídias digitais também permitem maiores interações que 

ultrapassam os limites sociais, econômicos, culturais, políticos, religiosos e ideológicos. “o 

acesso às mídias digitais online cria grandes benefícios, além de oferecer oportunidades para 

que os indivíduos tenham voz e participem de debates cívicos e de tomadas de decisões” 

(SCHWAB, 2016 p.97). 

Portanto, as redes sociais e a tecnologia tem o potencial de combinar e remover os 

obstáculos na coordenação entre oferta e demanda, por meio de uma sincronização em massa 

quase instantânea de desejos ou necessidades em que as duas partes sempre ganham 

(BOSTMAN; ROGERS 2011, p. 108). 

5.3.Plataformas 

 

As plataformas tecnológicas tornaram possível a economia 

colaborativa/compartilhada, criando novos mercados que expandem o volume de comércio e 

impulsionam o poder de compra, através da facilidade do uso em um smartphone, que unem 

pessoas, ativos e dados, criando formas inteiramente novas de consumir bens e serviços, 

derrubando barreiras para que empresas e indivíduos criem riqueza, e alterando ambientes 

pessoais e profissionais (SCHWAB, 2016, p. 28 e 31). 

Para Schor (2014) às iniciativas de economia colaborativa/compartilhada são 

moldadas com base em duas dimensões: tanto para a orientação da plataforma – lucrativa ou 

sem fins lucrativos – quanto para a estrutura de mercado – peer-to-peer (P2P) ou business-to-

peer (B2P).  

“Organizações P2P ganham dinheiro com a cobrança de comissões 

nas trocas, de modo que o crescimento depende do aumento no volume de negócios. 

Em contraste, plataformas B2B frequentemente buscam a maximização do lucro por 

transação, como negócios tradicionais fazem com frequência”(SCHOR, 2014). 

 

 
                                                                                                                                                   
mas a uma mudança na forma como ela éencarada por usuários e desenvolvedores. (Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 último acesso em 07 agosto de 2019) 
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6. IMPACTOS E CONSEQUÊNCIAS DA ECONOMIA COLABORATIVA/ 

COMPARTILHADA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.  

 

O sistema econômico atual é resultado de relações de consumo desenvolvida de 

modo desequilibrado e desigual, acarretando em concentração de renda, impactos ambientais, 

inadequado uso dos recursos existentes, oferta desenfreada e etc. Segundo Bostman e Rogers 

(2011, p. XVIII), essa convergência de redes sociais, com a crença renovada na importância 

da comunidade, as preocupações ambientais urgentes e a consciência de custos, estão nos 

afastando das formas antigas desequilibradas, centralizadas e controladas de consumismo, e 

nos aproximando de meios de compartilhamento, agregação, abertura e cooperação. Mas estes 

impactos do compartilhamento e da colaboração online não estão restritos somente ao mundo 

virtual, estão vazando para o mundo offline, criando mudanças dentro dos nossos mundos 

culturais, econômicos, políticos e de consumo (BOSTMAN; ROGERS, 2011, p. 50). 

São estas mudanças que a economia “Mesh” produz o que Gansky (2011, p.29 e 

31) denomina “a dupla linha inferior” – negócios mais verdes e maiores lucros - ou ainda uma 

tripla linha, que são os benefícios sociais. A autora vê os negócios “Mesh” um tipo de 

ecossistema, com vida mais saudável (comida saudável, exercício ao caminhar até a garagem 

do carro compartilhado, que acarreta na redução de emissões de carbono). Sarfati (2016) 

também escreveu que em uma economia colaborativa, a posse de coisas perde o sentido e as 

aspirações passa a ser intangível traduzida em experiências sociais significativas, como 

alimentação saudável, atividade física, estilo de vida em que o trabalho não se sobreponha à 

vida social  

Assim como Keynes (apud RIFKIN, 2016 p.21) salientou que as novas 

tecnologias aumentariam a produtividade e reduziriam o custo de bens e serviços com redução 

da quantidade de mão-de-obra necessária para produzir bens e serviços essenciais, gerando o 

que ele denomina “desemprego tecnológico”, alguns críticos de alguns modelos da economia 

de compartilhamento de serviços se referem a ela como ”gig economy” (ou “economia de 

bicos”), apresentando preocupações, por exemplo, com a precarização do trabalho. 

 

Keynes acrescenta que o desemprego tecnológico acaba por se revelar vantajoso a 

longo prazo porque significa que “a humanidade está a resolver o seu próprio 

problema económico”. Keynes considerava que “podemos atingir em breve, muito 

antes, aliás, do que pensamos, um ponto em que estas necessidades [econômicas] 

são satisfeitas e em que vamos preferir canalizar as nossas energias para fins não 

econômicos.  Keynes olhava com expectativa para um futuro em que as máquinas 

produzirem bens e serviços abundante e gratuitamente, libertando a espécie humana 



53 
 

do cansaço e das tribulações e aliviando a mente das preocupações com interesses 

estritamente pecuniários para se concentrar mais nas «artes da vida» e na busca pela 

transcendência (RIFKIN, 2016 p.21). 

 

Schwab (2016, p 42 e 73) pressupõe que haverá uma mudança drástica na 

natureza do trabalho em todos os setores e ocupações. Que tem a ver, com a quantidade de 

postos de trabalho que serão substituídos pela automação. Mas, que as mesmas tecnologias, 

cada vez mais, tornará os cidadãos mais aptos, oferecendo uma nova maneira de expressar 

suas opiniões, coordenar seus esforços e, possivelmente contornar a supervisão estatal. 

Ainda sobre as crescentes preocupações com a integração da tecnologia em nossas 

vidas, Schwab (2016, p.100) crê que impactará nossa noção de identidade e diminuição de 

algumas capacidades humanas essenciais, como a autorreflexão, a empatia e a compaixão. 

Schor (2014, p.29) também considera que esse discurso de novidade, emprega um falso 

“universalismo” que pode ser alienador para pessoas que ainda mantêm práticas de 

compartilhamento não digitais em seus cotidianos. 

6.1.Ambiental - Escassez de recursos e impacto ambiental. 

 

De antemão, os benefícios ecológicos segundo Schor (2014, p. 30) são óbvios no 

sentido de que, mercados secundários reduzem demandas por novos bens, diminuindo a 

necessidade da produção de novos produtos, de novas construções e etc., mas, a autora 

levanta uma discussão sobre o efeito cascata, questionando sobre como o dinheiro ganho com 

este mercado secundário está sendo gasto, e se o aumento deste mercado, não tende ao 

aumento de compra do primeiro mercado para então revender ao segundo mercado. 

Empresas com fins lucrativos alegam gerar negócios e renda substanciais para 

seus fornecedores e gerando mais atividade econômica que antes não existia, ou seja, mais 

pessoas estão viajando, mais pessoas estão desviando dos transportes públicos para serviços 

de caronas. Com estas novas atividades econômicas pode elevar a emissão de carbono, pois 

empresas não podem ter as duas coisas – gerar atividade econômica nova e reduzir a emissão 

de carbono – porque ambas estão intimamente ligadas (SCHOR, 2014, p. 31).  

6.2.Jurídico: Regulamentação e Condições trabalhistas 
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Em seu estudo A Economia do compartilhamento em países em desenvolvimento: 

Mapeado novos modelos de Negócio e tensões regulatórias, Antonialli & Perini (2017) 

escreveram que a facilidade na interação entre desconhecidos, sem a necessidade de uma 

intermediação de mercados, levanta muitas questões a serem estudadas, como a 

regulamentação, questões trabalhistas, propriedade intelectual, responsabilidades das 

plataformas. Antonialli e Perini (2017 p.333;336-337) ressaltam que além da viabilidade 

econômica comercial, os projetos precisam superar desafios jurídicos e regulatórios, por 

desenvolverem soluções inovadoras e/ou disruptivas, muitas vezes, com trabalho de natureza 

intelectual, que colidem com a racionalidade regulatória existente. Para tanto, os autores 

acreditam que deve haver uma preocupação na regulação destes direitos, procurando 

solucionar disputas que possam ocorrer de violações dos mesmos, e traçar alternativas para 

impedir e evitar futuros abusos da produção intelectual de usuários e colaboradores. Hoje 

estes processos regulatórios estão sendo realizados através da confiança e reputação, 

resultados da avaliação dos próprios usuários, sendo esta a garantia de que os participantes 

das transações estão agindo de forma honesta e com responsabilidade. Porém, há sinais que só 

a reputação não basta, pois ainda existem casos de assédio sexual, seguro que não cobre 

atividades comerciais, sublocação irregular, abuso por partes dos locatários e etc. 

A economia compartilhada é um desafio para os modelos regulatórios existentes, 

pois a regulação frequentemente está interligada à provisão de confiança, onde o mundo é um 

lugar mais seguro e confiável graças às regulações, que são instrumentos utilizados para se 

implementar objetivos de políticas socioeconômicas (SUNDARARAJAN, 2018 p.196). 

Diante disso, Sundararajan (2018) explica três modelos que estão surgindo como formas de 

regulação destes novos modelos de negócios colaborativos: “regulação entre pares”, 

“organizações autorregulatórias” e “regulação delegada por meio de dados” para resolver 

velhas questões regulatórias como “assimetrias de informações”, “externalidades fronteiras” 

cada vez menos definidas entre os modo pessoal e profissional de trocas, conforme 

apresentado nas duas tabelas 11 e 12. 

 

Tabela 11. Questões regulatórias 

Desafios Definição Consequências 

Assimetrias de 

informações. 

Informações relevantes à troca 

pretendida são conhecidas por 

um lado da negociação e não 

pelo outro. 

Pode levar a níveis de atividade 

econômicos mais baixos e risco 

moral. 
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Externalidades. 

Escolha de um comprador ou 

de um prestador em uma 

transação pode impor 

consequências a outros 

indivíduos. 

Custos ou benefícios. 

Fronteiras menos 

definidas entre modos 

pessoal e profissional 

de trocas 

Trocas informais para a grande 

economia, criando prestadores 

de serviços que ficam no limbo 

entre o pessoal e o 

profissional. 

Regime regulatório desenvolvido 

para fornecedores profissionais em 

tempo integral e em grande escala, 

aplicado a fornecedores menores e 

semiprofissionais. Pode mitigar ou 

piorar questões como 

discriminação étnica. 
Fonte: Elaboração própria baseada em Arun Sundararajan (2018 p. 197-201). 

 

Tabela 12. Modelos regulatórios. 

 

Modelos Definição Forma de Avaliação 

Regulação entre 

pares. 

Fiscalização pelos próprios usuários 

e prestadores de serviço, criando 

padrões mútuos. 

Forma equitativa de regulação, 

vinda de dentro, com baixo 

custo para a sociedade e que 

fomenta uma abordagem de 

aprender fazendo. 

Organizações 

autorregulatórias 

Criadas para policiar um setor 

formulando seu regime coletivo de 

regulamentação, de acordo com o 

qual as empresas devem operar 

monitorar-se e, algumas vezes, 

aplicar normas para controlar o 

comportamento de seus membros. 

Geralmente são privadas, 

definindo e aplicando (ou 

ambas) regras por terceiros, com 

base em seus níveis de 

voluntariedade, prestação de 

contas, aplicabilidade e 

intervenção governamental. 

Delegação por meio 

de dados 

Necessidade da vigilância constante 

à medida que as fronteiras entre 

pessoal e profissional se tornam 

menos claras. 

Solução poderia ser a aplicação 

de técnicas de machine leaning 

para identificar padrões 

associadas a comportamentos 

discriminatórios. 

Fonte: Elaboração própria baseada em Arun Sundararajan (2018,  p.213-221). 

 

As plataformas constroem colaborativamente informação ao postar sobre os 

usuários por feedbacks e avaliações, mobilizando tecnologia, mercados e a “sabedoria das 

multidões”, e produzindo em conjunto, capital social - avaliações e informações sobre 

reputação sobre usuários - o que leva as pessoas a se sentirem seguras ao interagirem com 

estranhos.  

 Outra questão de grande discussão é a maneira com a qual a economia 

colaborativa/compartilhada está alterando nossa relação com o trabalho e o tecido social. 

Atualmente, os prestadores de serviços não são mais empregados no sentido tradicional, mas 
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são trabalhadores autônomos, bastante independentes que realizam tarefas específicas, 

localizados em qualquer lugar do mundo. Combinação ideal entre muita liberdade, menos 

estresse e maior satisfação no trabalho e na mobilidade incomparável que desfrutam por 

fazerem parte de uma rede virtual mundial (SCHWAB, 2016, p.53-54). Mas Schwab descreve 

dois efeitos exercidos pelas novas tecnologias para o mercado de trabalho. 

 

(...) Há dois efeitos concorrentes que a tecnologia exerce: Primeiro, há um efeito 

destrutivo que ocorre quando as rupturas alimentadas pela tecnologia e a automação 

substituem o trabalho por capital, forçando os trabalhadores a ficar desempregados 

ou realocar suas habilidades em outros lugares. Em segundo lugar, o efeito 
destrutivo vem acompanhado por um efeito capitalizador, em que a demanda por 

novos bens e serviços aumenta e leva à criação de novas profissões, empresas e até 

mesmo indústrias (SCHWAB, 2016, p 42). 

 

Quanto a questões trabalhistas, Sundararajan (2018, p. 226-227) aborda duas 

visões: de um lado, os que definem a economia compartilhada como “economia de 

compartilhamento dos restos” em que o trabalho será definido por baixos salários, eliminação 

de benefícios e altos níveis de precariedade, mais horas para receber menos dinheiro, a renda 

fragmentada, as redes de seguridade serão uma memória distante, os ambientes de trabalho 

serão menos adequados e as condições de trabalho, cada vez menos monitoradas. Do outro 

lado, os entusiastas, que veem o futuro do trabalho com maior flexibilidade, fluidez, inovação, 

criatividade, em que os indivíduos poderão ser empreendedores empoderados com controle 

sobre seus próprios destinos e que ganhará mais dinheiro com os trabalhos que escolher fazer. 

Ricardo Barreto (2016) salientou sobre o risco de precariedade do mercado de 

trabalho e instabilidade para os prestadores de serviços, atuando sem benefícios ou regulação 

definida, com iniciativas rotuladas de economia compartilhada, baseadas em propriedade 

individual, risco individuais e enormes benefícios para as empresas. Trebor Scholz (2016, p. 

36), assim como Ricardo, faz uma crítica às novas formas de trabalho, privada de todos os 

direitos trabalhistas, voltada à sobrevivência que dizem “sustentáveis”, com bilionários da 

tecnologia se beneficiando das novas tecnologias e aproveitando da força de trabalho que 

estão desesperadamente atrás de emprego, aumentando desta forma, a desigualdade, e 

reestruturando a economia, com crescimento dos setores de trabalho autônomo e trabalho 

temporário.   

A economia colaborativa/ compartilhada tem sido duramente criticada pelo 

“descumprimento das leis federais” pela falta de dignidade aos trabalhadores e pela 

eliminação dos direitos trabalhistas e dos valores democráticos de transparência e 

consentimento (TREBOR, 2016, p.35-45). 
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6.3. Sociais: capital social.  

 

Bostman e Rogers (2011, p. 36) escreveram que ao longo das décadas de 1950 a 

1960, os fabricantes e os vendedores estimularam os trabalhadores a abrir mão dos seus 

hobbies e do seu tempo livre pela materialização – carros maiores, casas melhores – 

resultando numa queda drástica do “capital social”, na qual os valores baseados no coletivo e 

na comunidade foram abandonados em favor da independência do consumidor. Nesse 

impulso por riqueza material, ocasionou a exclusão das nossas necessidades sociais mais 

básicas, como os vínculos de família e de comunidade, paixões pessoais e responsabilidade 

social. Os autores descrevem dois fenômenos que são o cerne desta transformação, a saber; a 

primeiro, é a mudança de valores, a consciência do consumidor em relação aos recursos 

escassos, tirando proveito máximo do que compram, e principalmente, do que não compram, 

e reconhecendo que a busca constante por coisas materiais ocorre em detrimento do 

empobrecimento de relacionamentos com os amigos, a família, os vizinhos e o planeta; 

segunda, é a mentalidade e virada da busca do bem coletivo, em detrimento do interesse 

próprio. A exemplo, “interesse próprio em conter o aquecimento global, participação das 

eleições ou um verbete online na Wikipédia” (BOSTMAN; ROGERS 2011, p.33; 37-38). 

Enquanto o capital social é criado em todas as formas de consumo colaborativo, 

torna-se maior quando compartilhamos nossas necessidades que não sejam produtos como 

(habilidades, tempo, espaço) construindo e fortalecendo relacionamentos com a família, os 

vizinhos, os amigos, os colegas de trabalho e os desconhecidos (BOSTMAN; ROGERS, 

2011, p.150). Segundo Dora Kaufman (apud VIANA; BERNADI, 2015) devemos pensar o 

ato de consumo como fato social, pois por meio dele “nos relacionamos, nos expressamos, 

nos incluímos ou não em grupos”. 

Porém Schwab (2016, p.84-85) adverte sobre esse aumento hiperconectado em 

países com crescentes desigualdades, que segundo o autor, pode acarretar no aumento da 

fragmentação, segregação e agitação social que, por sua vez, criam as condições favoráveis ao 

extremismo violento. No entanto, acredita que essa mesma hiperconectividade também tem o 

poder de potencializar uma maior aceitação e compreensão das diferenças, que promoveria a 

união de comunidades em vez de separá-las. 

6.4.Econômico: descentralização  
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Para Rifkin (2016, p.237-239), riqueza, produtividade, orçamentos equilibrados e 

direitos de propriedades não são as únicas características da teoria econômica clássica que 

estão sendo repensadas. Na economia colaborativa/compartilhada a acumulação do capital 

social se torna tão importante e valiosa quanto a acumulação do capital financeiro. Isso 

porque, à medida que as novas tecnologias se tornam mais baratas, faz despencar o custo de 

entrar neste mercado, logo, os baixos custos pelo menos na fase inicial para se entrar em redes 

laterais, possibilitam a praticamente todas as pessoas se tornarem empreendedores potenciais. 

O autor nos traz como exemplo a criação por jovens do Google, Facebook e outras redes 

globais literalmente em seus quartos de alojamento da faculdade. Enfatiza que o capital 

financeiro não perdeu sua relevância e importância, mas sua maneira de utilização está 

sofrendo alterações fundamentais que tornam a economia mais distribuída, que por sua vez, 

favorecem trocas autônomas, e alteram a receita obtida pelas empresas. Portanto, há uma 

mudança da produção da propriedade para a troca, a pedra angular do capitalismo, que se 

torna cada vez menos lucrativa em uma economia inteligente, pois os custos da troca tornam-

se mais barata ou praticamente nula, já que em mercados capitalistas convencionais, o lucro é 

ganho através de margens sobre os custos de transação. O autor ainda prevê, que à medida 

que as novas tecnologias amadurecerem, ocorrerá à troca de propriedade nos mercados, para 

relações de acessos em redes colaborativas, e a produção para venda, substituídas pela 

produção de uso imediato. Para Scwab (2016, p.80) isso implica que os países criem um 

ecossistema acolhedor ao empreendedor de alto impacto, onde não haja barreiras burocráticas, 

e que o Estado promova políticas de incentivo ao capital de risco, e que a educação fomente a 

criatividade e o espírito empreendedor.  

6.5.Político: empoderamento dos cidadãos e enfraquecimento de governos.  

 

A economia colaborativa/ compartilhada possibilita através das tecnologias, 

agrupamentos sociais e interações de seus usuários, produzem o empoderamento dos cidadãos 

e maior fragmentação e polarização das populações, desta forma prejudicando as barreiras 

usadas para proteger a autoridade pública, que por sua vez, pode resultar em sistemas 

políticos mais difíceis de serem governados e governos menos eficazes, pois tanto os 

governos, quanto o os governados, estão mais bem informados e cada vez mais exigentes em 

suas expectativas, forçando os governos a mudarem seu papel central de conduzir a política. 

Porém, em contrapartida, esse uso intensivo e inovador das novas tecnologias em rede, 

ajudam as administrações políticas, a modernizar suas estruturas e funções, que por sua vez, 
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melhoram o desempenho, o fortalecimento dos processos de governança eletrônica e 

promovendo maior transparência, responsabilização e compromisso entre o governo e os seus 

cidadãos. Diante deste cenário em que as funções públicas essenciais, à comunicação social e 

as informações pessoais migram para plataformas digitais, os governos – em colaboração com 

a sociedade civil e empresarial – precisam criar regras, pesos e contrapesos para manter a 

justiça, a competitividade, a equidade, a propriedade intelectual inclusiva, a segurança e a 

confiabilidade (SCHWAB, 2016 p.72;73;75).  

Para Sundararajan (2018, p.78) embora a economia colaborativa/compartilhada 

não seja politicamente neutra, está criando um novo modelo econômico, um meio-termo entre 

capitalismo e socialismo, que parece atender os desejos e as necessidades das pessoas que não 

se identificam com nenhum desses dois extremos. 
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7. APRESENTAÇÃO DA PESQUISA E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Este capítulo destina-se à apresentação dos resultados obtidos através da aplicação 

do questionário, o qual as perguntas foram adaptadas com base em uma pesquisa realizada 

nos últimos dois anos 2017-2018 pelo Serviço de Proteção ao Crédito Brasil (SPC) e 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Teve como objetivo investigar as 

práticas do consumo colaborativo no território brasileiro, e a partir dos dados obtidos, analisar 

os hábitos dos possumidores diante desta nova forma de consumo. 

O questionário aplicado pela internet entre os dias 13/05 - 26/06/2019 através da 

ferramenta do “google forms”, abrangeu  todo o território brasileiro, com questões amplas, 

pautadas no consumo através de aplicativos já existentes de troca, aluguel, financiamentos, 

hospedagens, venda e compra de serviços, sendo as perguntas divididas da seguinte forma: 

● Socioeconômica (Gênero, idade, grau de escolaridade e renda); 

● Consumo colaborativo a partir de aplicativos com fins lucrativos           

(Hospedagem, aluguel, financiamento); 

● Consumo colaborativo a partir de aplicativos sem fins lucrativos (República - 

Cohousing ou Coliving); 

● Satisfação do consumidor, a partir da abordagem dos seguintes pontos 

(Segurança da informação, serviço prestado pelos aplicativos, utilização dos aplicativos e 

custo ); 

● Perguntas diretas sobre: Regulamentação, Leis Trabalhistas e solução de 

escassez e impacto ambiental; 

● Perguntas sobre compartilhamento e aluguel de itens de casa, eletrônicos e 

ferramentas e itens do vestuário. 

7.1.Caracterização socioeconômica da amostra 

 

A pesquisa atingiu 194 pessoas, onde 46,4% se identificaram sendo do sexo 

masculino e 53,6% sendo do sexo feminino com predomínio. A região com maior 

receptividade do questionário foi o Sul com 69,4% (134 respostas), seguida do Sudeste com 

20,7% (40 respostas), Nordeste 4,7% (9 respostas) Norte 3,1% (6 respostas), e Centro- Oeste 

2,1% (4 respostas), infelizmente não abrangendo de forma satisfatória todo o território 

brasileiro. A  divulgação foi feito pelas redes sociais (facebook, instagram, whatsapp) com a 
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preocupação de que houvesse um maior número de respostas de todas as faixas etárias, níveis 

escolaridade e renda, porém, é possível observar uma maior distribuição de respostas entre 

pessoas de idades 21 - 30 anos (59,8%) e 31- 40 anos (18,56%) com renda entre R$ 1.201,00 

à R$ 2.400,00 (28,87%) e R$ 2.401- R$ 4.000,00 (26,29%), o que valida o questionamento 

sobre a exclusão promovida por estas mesmas tecnologias, onde para participar, é necessário 

ter acesso à tecnologia (seja pelo smartphone, computador ou laptop) e internet. Também  

mostra a clara tendência do “analfabetismo tecnológico” que aprofunda as diferenças sociais. 

Segue dados na tabela a seguir:  

 

Tabela 13. Distribuição de gênero. 

 

Gênero Masculino Feminino Total 

Frequência 90 104 194 

(%)    46%    54%   100% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Gráfico  2. Gênero. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 
 

 

Tabela 14. Distribuição por região 

Região Centro- Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Total 

Frequência 4 9 6 40 135 194 

(%) 2,06% 4,64% 3,09% 20,62% 69,59% 100% 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 
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Gráfico  3. Região. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

 

Tabela 15. Distribuição da faixa etária. 

 

Idade 
Até 20 

anos 

De 21 - 30 

anos 

De 31 - 40 

anos 

De 41 - 50 

anos 

Acima de 51 

anos 
Total 

Frequência 23 115 36 10 10 194 

(%) 11,86% 59,28% 18,56% 5,15% 5,15% 100% 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Gráfico  4. Distribuição da faixa etária. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 
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Tabela 16. Distribuição por escolaridade. 

 

Grau de 

Escolaridade 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior 

Especializaçã

o 

Mestrad

o 

Outr

o 
TOTAL 

Frequência 37 113 331 9 4 194 

(%) 19,07% 58,25% 15,98% 4,64% 
2,06

% 
100% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

 

Gráfico  5. Distribuição por escolaridade. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

 

Tabela 17. Distribuição por renda. 

 

Renda 
Até R$ 

1.200 

R$ 1.201 

- R$2.400 

R$ 2.401 

- R$4.000 

R$ 4.001 

- R$5.600 

Acima de 

R$ 5.600 
Total 

Frequência 44 56 51 23 20 194 

(%) 22,68% 28,87% 26,29% 11,86% 10,31% 100% 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 
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Gráfico  6. Distribuição por renda 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

 

 A pesquisa teve como objetivo investigar o uso de práticas da economia 

colaborativa/compartilhada pelo brasileiro,  a partir do interesse sobre o compartilhamento 

dessa prática, e identificar o conhecimento de alguns serviços por aplicativos - se já houve 

utilização, por qual meio houve o conhecimento do serviço,  a frequência de utilização, a pré 

disposição em compartilhar com outros membros, e motivos para serem ou não 

compartilhados,  suas motivações para uso e não uso.  

Quando questionados sobre se “conhecem as formas de compartilhamento”, a 

pesquisa mostra que independentemente de já terem sido utilizadas ou não, as respostas “sim” 

ficam acima de 80%. Sendo a modalidade “Aluguel de carros para utilização em viagens, 

passeios ou trabalho” a mais conhecida com  93,8%, e apenas aplicativos de “hospedagem de 

animais de estimação na casa de terceiros” obteve resposta “sim” 53,1% e “não” 46,9%, assim 

como aplicativos de “Financiamentos coletivos (Crowdfunding)” com respostas “sim” 46,9% 

e “não” 53,1%.  

 

Tabela 18. Conhecimento dos aplicativos. 

 

Conhece? Sim Não % 
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Aplicativos de aluguel de casas, apartamentos ou quartos 

diretos com o proprietário para fins de hospedagem 

(turismo). 

85,1% 14,9% 100% 

Aplicativos de caronas para locais como o trabalho, 

faculdade, etc. ou em viagens. 
88,1% 11,9% 100% 

Compartilhamento do espaço de trabalho e itens necessários 

a um escritório com outras pessoas (Coworking). 
74,2% 25,8% 100% 

Compartilhamento do local de moradia (República, 

Cohousing ou Coliving). 
83,5% 16,5% 100% 

Aplicativos de hospedagem de animais de estimação na casa 

de terceiros. 
53,1% 46,9% 100% 

Financiamentos coletivos (Crowdfunding). 46,9% 53,1% 100% 

Aluguel de carros para utilização em viagens, passeios ou 

trabalho. 
93,8% 6,2% 100% 

Aplicativos de aluguel de bicicleta, patinete e etc. 87,6% 12,4% 100% 

MÉDIA PONDERADA 76,54% 23,46% 
 

23,46% 100% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Gráfico  7. Conhecimento de aplicativos. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Apesar do grande número de pessoas que conhecem os tipos de serviços 

oferecidos por aplicativos, 43,8% nunca utilizaram aplicativos de “aluguel de casas, 

apartamentos ou quartos diretos com o proprietário para fins de hospedagem (turismo)”, mas  

32,5% já se hospedaram e 15,5% já alugaram para terceiros. 

Acerca de “compartilhamento do local de moradia, (República, Cohousing ou 

Coliving)”, “hospedagem de animais de estimação na casa de terceiros” e “financiamentos 

coletivos (Crowdfunding)” mais de 70% nunca utilizaram tais serviços. Que nos leva a validar 

uma das características vista por muitos autores como base da economia 

colaborativa/compartilhada ,  a confiança. Os dados demonstram que há uma preocupação 

com segurança, quando esta interação transcende o virtual e passa ao mundo real.  
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Já a utilização de aplicativos de “carona para locais de trabalho, faculdade ou em 

viagens” 52,6% não utilizou, mas há um número significativo na procura de carona sendo 

36,6%. O uso de aplicativos de “aluguel de carros para viagens, passeios ou trabalho” tem 

32,5% de pessoas alugando, o que mostra que há uma mudança no hábito da locomoção das 

pessoas em utilizar aplicativos tanto para aluguel quanto na procura de caronas. O que nos 

leva a repensar sobre sustentabilidade, vendido pela economia/colaborativa como uma das 

características positivas deste modelo de negócio, já que essa mudança e aumento de 

locomoção das pessoas, levaria a uma maior emissão de gás carbono, pois teríamos muito 

mais carros em circulação. 

 

 

Tabela 19. Utilização de aplicativos. 

Já utilizou, como? 

Hospede/ 

Concedendo 

carona/ 

compartilhan

do 

Alugando/ 

Procurando 

carona/ 

procurando 

hospedagem 

Ambo

s 

Nunca 

utilizei 
% 

Aplicativos de aluguel de 

casas, apartamentos ou 

quartos diretos com o 

proprietário para fins de 

hospedagem (turismo). 

32,5% 15,5% 8,2% 43,8% 100% 

Aplicativos de caronas para 

locais como o trabalho, 

faculdade, etc. ou em 

viagens. 

2,6% 36,6% 8,2% 52,6% 100% 

Compartilhamento do local 

de moradia, (República, 

Cohousing ou Coliving). 

18,6% 11,3% 0% 70,1% 100% 

Aplicativos de hospedagem 

de animais de estimação na 

casa de terceiros. 

3,6% 5,7% 1% 89,7% 100% 

Financiamentos coletivos 

(Crowdfunding). 
12,4% 1,5% 2,1% 84% 100% 

Aluguel de carros para 

utilização em viagens, 

passeios ou trabalho. 

10,8% 32,5% 2,1% 53,6% 100% 

MÉDIA PONDERADA  13,42% 17,18% 3,77% 65,63% 100% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 
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Gráfico  8. Utilização de aplicativos. 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

 

A recomendação de amigos, familiares ainda é o meio de conhecimento de certos 

aplicativos, como a “modalidade de caronas para locais como o trabalho, faculdade, etc. ou 

em viagens” 29,4% e “compartilhamento do local de moradia (República, Cohousing ou 

Coliving)” 25,8%, mostrando o importante papel da confiança  na relação desta nova forma de 

consumo.  

O que valida a fundamentação de um dos indicadores do Sundararajan (2018, p. 

99) que é a partir da experiências de outros, e o aumento da capacidade de acreditar no 

desconhecido através de Feedbacks de outros: amigos, família e até mesmo desconhecidos.  

Porém, a pesquisa mostra que é a partir da internet que a maioria das modalidades 

foram conhecidas, tanto pesquisando, quanto por redes sociais como Facebook, Instagram, 

twitter e etc. O que não é surpresa, pois sem dúvida, estas novas formas de consumo de 

produtos e serviços está fortemente associado a difusão da internet e dos smartphones, 

tornando possível o acesso ilimitado às modalidades de consumo compartilhado. O que 

também corrobora pelo crescente número de usuários com acesso a internet nos últimos anos. 

Assim, não chega a surpreender que a maioria das modalidades de consumo compartilhado 

tenha sido reconhecida pela internet. O que também confirma o crescente vínculo de 

confiança entre pessoas que estão ocorrendo por intermédio das redes sociais, que gera acesso 

a bens e serviços através de recomendações rápida e frequente com clientes, amigos e família 

(GANSKY 2011, p.34-35 e 37). E o enorme  papel da tecnologia digital que utiliza a 
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tecnologia para contribuir para o desenvolvimento de confiança entre os envolvidos, por meio 

de mecanismos de redes sociais. (Molz apud SILVEIRA; PETRINI e SANTOS, 2016. p.303). 

 

Tabela 20. Como ficou sabendo dos aplicativos 

 

Como ficou 

sabendo? 

Pesquisan

do na 

internet 

Recomendaç

ão 

Vi/ 

Ouvi na 

TV, 

rádio 

ou 

jornal. 

Redes 

sociais 

(Facebook

,Instagram

,Twitter 

etc.). 

Outro % 

Aplicativos de 

aluguel de casas, 

apartamentos ou 

quartos diretos com o 

proprietário para fins 

de hospedagem 

(turismo) 

34,5% 20,6% 5,2% 26,3% 13,4% 100% 

Aplicativos de 

caronas para locais 

como o trabalho, 

faculdade, etc. ou em 

viagens. 

13,4% 29,4% 1,5% 40,2% 15,5% 100% 

Compartilhamento 

do local de moradia 

(República, 

Cohousing ou 

Coliving). 

14,9% 25,8% 3,1% 22,7% 33,5% 100% 

Aplicativos de 

hospedagem de 

animais de estimação 

na casa de terceiros. 

14,4% 10,3% 5,7% 22,2% 47,4% 100% 

Financiamentos 

coletivos 

(Crowdfunding). 

18% 9,3% 3,1% 19,1% 50,5% 100% 

Aluguel de carros 

para utilização em 

viagens, passeios ou 

trabalho. 

40,7% 0% 9,8% 20,6% 28,9% 100% 

Aplicativos de 

aluguel de bicicleta, 

patinete e etc. 

6,7% 19,6% 13,9% 30,9% 28,9% 100% 

MÉDIA 

PONDERADA 
20,37% 16,43% 6,04% 26% 31,16% 100% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 
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Gráfico  9. Como ficou sabendo dos aplicativos. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

A pesquisa mostra que as principais vantagens na utilização dos aplicativos de 

compartilhamento são a facilidade/ praticidade e a oportunidade de economizar. Os benefícios 

econômicos foi o motivador mais forte para as intenções em ingressar nesse tipo de consumo 

como: renda extra e o custo dos serviços prestados. Essa característica também indica  o auto 

interesse acima de outros aspectos mais altruístas. Assim como Slater (2001, p.35) escreveu  

“Não consumimos com a finalidade de construir uma sociedade melhor, para sermos pessoas 

melhores e viver uma vida autêntica,  mas para aumentar os prazeres e confortos privados”. 

Já a facilidade/praticidade mencionada pelos 30% dos pesquisados, vem do 

advento das novas tecnologias, que destroem as barreiras físicas que separavam os 

consumidores, onde a oferta e a demanda por determinado produto ou serviço passam a se 

conectar rápida e diretamente, no momento em que acharem mais conveniente, e muitas vezes 

sem a presença obrigatória de um intermediário. O que prova que as estratégias de negócio da 

economia colaborativa/compartilhada que é a combinação da procura e a demanda de forma 

rápida e conveniente, leva ao crescimento de mais usuários neste tipo de mercado. Reduzindo 

drasticamente os custos de transação e fricção incorridos sempre que indivíduos ou 

organizações compartilham o uso de um ativo ou oferecem um serviço, permitindo também, 

que o custo marginal de produção de cada produto adicional, bem ou serviço tenda a zero 

(SCHWAB, 2016 p. 29; 63 e 66). E ainda o crescente empoderamento individual do 
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consumidor, pois não há mais a necessidade de adaptação ao que lhe é oferecido de antemão 

(ABRAMOVAY, 20014 p. 126 -127). 

 

Tabela 21. O que leva a utilizar os aplicativos de serviço.   

O que te leva a 

utilizar o 

serviço? 

Custo 
Segurança

/Diversão 

Facilidade/ 

praticidade/ 

necessidade 

renda 

extra/re

dução 

dos 

gastos 

Nunca 

utilizei 
Outro % 

Aplicativos de 

aluguel de casas, 

apartamentos ou 

quartos diretos 

com o 

proprietário para 

fins de 

hospedagem 

(turismo). 

44,8% 3,1% 33,5% 2,1% 3,6% 12,9% 100% 

Aplicativos de 

caronas para 

locais como o 

trabalho, 

faculdade, etc. ou 

em viagens. 

45,4% 1% 27,3% 2,6% 3% 21,1% 100% 

Compartilhament

o do local de 

moradia, 

(República, 

Cohousing ou 

Coliving). 

37,6% 2,1% 8,2% 28,9% 2% 21,1% 100% 

Aplicativos de 

hospedagem de 

animais de 

estimação na casa 

de terceiros 

26,3% 21,1% 30,9% 6,2% 2,6% 13% 100% 

Financiamentos 

coletivos 

(Crowdfunding). 

16,5% 5,2% 21,6% 7,7% 0% 49% 100% 

Aluguel de carros 

para utilização 

em viagens, 

passeios ou 

trabalho: 

31,4% 3,1% 48,5% 1,5% 1,6% 13,9% 100% 

Aplicativos de 

aluguel de 

bicicleta, patinete 

e etc. 

8,8% 33,5% 40,2% 0% 3,1% 14,4% 100% 
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MÉDIA 

PONDERADA 

30,11

% 

9,87% 30,03% 7,07% 2,20% 20,77%  100% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Gráfico  10. O que leva a utilizar os aplicativos de serviço. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

Verificou-se que a modalidade mais utilizada é “Aplicativos de caronas para 

locais como o trabalho, faculdade, etc. ou em viagens” 10,3%. Sendo a menos utilizada 

“aplicativos de hospedagem de animais de estimação na casa de terceiros”  91,8%. Na média 

60,42% nunca utilizaram os serviços por aplicativos, o que mostra que a economia 

colaborativa/compartilhada ainda está em fase de amadurecimento.  

 

 

Tabela 22. Qual a frequência de utilização de aplicativos. 

Qual sua frequência de 

utilização? 

Sempre 

utilizo. 

Às 

vezes 

utilizo. 

Raramente 

utilizo 

Não 

lembro 

Nunca 

utilizei 
% 

Aplicativos de aluguel de 

casas, apartamentos ou 

quartos diretos com o 

proprietário para fins de 

hospedagem (turismo) 

8,2% 27,3% 21,7% 0% 42,8% 100% 

Aplicativos de caronas para 

locais como o trabalho, 

faculdade, etc. ou em viagens. 

10,3% 17% 21,2% 0% 51,5% 100% 

Aplicativos de hospedagem 

de animais de estimação na 

casa de terceiros. 

2,1% 4,1% 2% 0% 91,8% 100% 

Aluguel de carros para 

utilização em viagens, 

passeios ou trabalho. 

4,6% 12,9% 27,3% 2,6% 52,6% 100% 
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Aplicativos de aluguel de 

bicicleta, patinete e etc. 
5,2% 9,8% 18% 3,6% 63,4% 100% 

MÉDIA PONDERADA 6,08% 14,22% 18,04% 1% 60,42% 100% 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Gráfico  11. Qual a frequência de utilização de aplicativos. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

O sucesso da economia compartilhada é baseado em grande medida na reputação 

construída e mantida por fornecedores, proprietários e consumidores. Os principais obstáculos 

– na média-  para a não utilização dos aplicativos seriam “avaliações negativas de outros 

usuário”36% seguida por “insegurança “28%.  O que também valida o que os autores 

Bostman e Rogers (2011, p.181) escreveram sobre reputação. Que age como uma moeda 

secundária - uma moeda para construir confiança entre estranhos e ajudar a gerenciar nossa 

crença no bem comum. Quanto melhor for a análise e o feedback - desse modo a reputação - 

mais escolhas ficarão disponíveis. Logo, “cada vendedor que classificamos, com cada 

remetente de spam que marcamos, com cada comentário que deixamos, com cada ideia, 

comentário, vídeo ou foto que publicamos, com cada par que resenhamos, deixamos um 

registro acumulado de quão bem nós colaboramos e se nós podemos ser confiáveis” 

(BOSTMAN; ROGERS 2011, p. 180). 

 

. 

Tabela 23. O que levaria a não utilização dos aplicativos de serviço. 
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O que te levaria a 

NÃO utilizar o 

serviço? 

Insegur

ança 

Ineficiência 

do serviço/ 

Não 

compartilha

ria moradia 

Falta de 

conhecime

nto do 

serviço 

prestado/ 

Avaliações 

negativas/ 

Receio de 

compartilha

r com 

pessoas 

desconhecid

as 

Outro/ 

Desconfian

ça 

% 

Aplicativos de 

aluguel de casas, 

apartamentos ou 

quartos diretos com 

o proprietário para 

fins de hospedagem 

(turismo) 

36% 5,7% 12,4% 45,9% 0% 100% 

Aplicativos de 

caronas para locais 

como o trabalho, 

faculdade, etc. ou 

em viagens: 

59,8% 5,7% 4,6% 26,8% 3,1% 100% 

Compartilhamento 

do local de moradia 

(República, 

Cohousing ou 

Coliving): 

26,8% 8,2% 13,9% 38,2% 12,9% 100% 

aplicativos de 

hospedagem de 

animais de 

estimação na casa 

de terceiros 

21,1% 14,9% 8,8% 55,2% 0% 100% 

Financiamentos 

coletivos 

(Crowdfunding) 

16% 11,3% 27,8% 25,3% 19,6% 88,7% 

aluguel de carros 

para utilização em 

viagens, passeios 

ou trabalho: 

17% 18% 10,3% 39,7% 17,9% 
102,9

% 

aplicativos de 

aluguel de bicicleta, 

patinete e etc 

19,6% 32,5% 6,2% 22,2% 19,6% 100% 

MÉDIA 

PONDERADA 
28,0% 14,2% 12,0% 36,2% 10,4% 100% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 
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Gráfico  12. O que levaria a não utilização dos aplicativos de serviço. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Foi analisada a predisposição dos questionados em indicar o serviço a outras 

pessoas como amigos, colegas de trabalho, família e etc. É observável que em quase todas as 

modalidades já houve compartilhamento, em destaque para “Aplicativos de aluguel de casas, 

apartamentos ou quartos diretos com o proprietário para fins de hospedagem (turismo)” com 

52,6%. Das modalidades não compartilhadas e que não haveria a prática do 

compartilhamento, é a Financiamentos coletivos (Crowdfunding) 28,6%. Percebeu-se, que 

alguns consumidores estão mais dispostos a compartilhar com característica para orientação 

coletivista, um sentimento de conexão que se desenvolve a partir desta interação com outros 

usuários. 

 

Tabela 24. Indicaria o serviço a outras pessoas (amigos, colegas de trabalho, família e 

etc.). 

 

Indicaria o serviço a outras 

pessoas (amigos, colegas de 

trabalho, família e etc.). 

Sim, Já 

compartilhei. 

Não compartilhei, 

mas 

compartilharia. 

Não 

compartilhei e 

não 

compartilharia 

% 

Aplicativos de aluguel de 

casas, apartamentos ou 

quartos diretos com o 

proprietário para fins de 

hospedagem (turismo) 

52,6% 42,8% 4,6% 100% 

Aplicativos de caronas para 

locais como o trabalho, 

faculdade, etc. ou em 

47,4% 37,6% 15% 100% 
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viagens. 

Compartilhamento do espaço 

de trabalho e itens 

necessários a um escritório 

com outras pessoas 

(Coworking). 

28,9% 54,1% 17% 100% 

Aplicativos de hospedagem 

de animais de estimação na 

casa de terceiros. 

15,5% 68,5% 16% 100% 

Financiamentos coletivos 

(Crowdfunding). 
15,2% 56,2% 28,6% 100% 

Aluguel de carros para 

utilização em viagens, 

passeios ou trabalho: 

39,2% 52,6% 8,2% 100% 

Aplicativos de aluguel de 

bicicleta, patinete e etc. 
37,6% 56,2% 6,2% 100% 

MÉDIA PONDERADA  33,77% 52,57% 13,66% 100% 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Gráfico  13. Indicaria o serviço a outras pessoas (amigos, colegas de trabalho, família e 

etc.). 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

É importante notar que os serviços e produtos da economia compartilhada 

costumam deixar impressões bastante positivas naqueles que já fizeram uso. A satisfação dos 

entrevistados quanto a “segurança da informação” é de 39,2%, sendo 14,4% muito satisfeito e 

35,1% indiferente, o que demonstra que os usuários não estão tão preocupados com os dados 

particulares cadastrados em aplicativos. Já os “serviços prestados pelos aplicativos”, os 

interrogados são 56,7% satisfeitos e 14,4% muito satisfeito. Já quanto a “facilidade no uso dos 

aplicativos”, 43,8% se sentem satisfeitos e 35,6% muito satisfeito, o que torna estes tipos de 
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serviços mais procurado, por tornar o dia a dia mais fácil, maior comodidade. Apesar de 

25,3% serem indiferentes ao “custo da utilização dos aplicativos”, 42,8% se sentem satisfeitos 

e 24,2% muito satisfeitos, um número expressivo, o que revela que há uma motivação 

financeira dos entrevistados propiciado pela utilização deste aplicativos é significante.  Neste 

item, indica que existe vontade substancial dos entrevistados a participar do consumo 

colaborativo/compartilhado. 

 

Tabela 25. Satisfação dos usuários. 

 

Satisfação dos 

usuários quanto 

a: 

Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito Indiferente Satisfeito 

Muito 

satisfeito 
% 

Segurança das 

informações. 
4,1% 7,2% 35,1% 39,2% 14,4% 100% 

Serviços 

prestados pelos 

aplicativos. 

1,5% 2,1% 25,3% 56,7% 14,4% 100% 

Facilidade na 

utilização. 
2,1% 2.1% 16,5% 43,8% 35,6% 100% 

Economia de 

dinheiro. 
1,5% 6,2% 25,3% 42,8% 24,2% 100% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 
 

Gráfico  14. Satisfação da segurança das informações. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 
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Gráfico  15. Satisfação do serviço prestado pelos aplicativos. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Gráfico  16. Satisfação na facilidade na utilização 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 
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Gráfico  17. Satisfação na Economia de dinheiro. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Como apresentando neste trabalho, há uma infinidade de oportunidades de 

negócio para aqueles que decidem compartilhar suas coisas com outras pessoas. Entretanto, o 

desprendimento necessário a uma atitude como essa acaba desencorajando alguns 

consumidores. Afinal, nem todos conseguem se imaginar dividindo pertences pessoais ou 

espaços privados com desconhecidos seja por insegurança ou pela reputação (feedbacks 

negativos) de outros usuários.  

Portanto, quando questionados sobre “compartilhamento ou aluguel de itens da 

sua casa, eletrônicos e ferramentas (aspirador de pó, itens de cozinha, furadeira, computador, 

impressora, etc.)” 51.5% dizem estar disposto a compartilhar para 48,5% não dispostos. Já 

para “itens como: roupas (ternos, vestidos, calças, bolsas, etc.)” 72,2% estão dispostas e 

27,8% não dispostos. Destaca uma resistência à alternativa de alugar bens duráveis, o que 

mostra valorização da posse de tais bens, ou um receio entre de compartilhar e alugar itens 

que possam vir danificar/estragar. 

 

 

Tabela 26. Propensão a compartilhar. 

 

Sim Não % 

Compartilharia ou alugaria itens da sua casa, eletrônicos e 

ferramentas (aspirador de pó, itens de cozinha, furadeira, 

computador, impressora, etc.)? 

51,5% 48,5% 100% 

Compartilharia itens como: roupas (ternos, vestidos, calças, bolsas, 

etc.)? 
72,2% 27,8% 100% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 
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Gráfico  18. Compartilharia ou alugaria itens da sua casa, eletrônicos e ferramentas 

(aspirador de pó, itens de cozinha, furadeira, computador, impressora, etc.)? 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Gráfico  19. Compartilharia itens como: roupas (ternos, vestidos, calças, bolsas, etc.)? 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Quando o assunto é “leis trabalhistas”, 28.9% dos questionados se dizem indiferentes há 

possíveis danos às leis, sendo que 27,3% concordam parcialmente que prejudica e 6,7% 

concorda totalmente, e os que discordam parcialmente e totalmente somam-se 37,1%, o que 

expressa uma dispersão de opiniões. Esta é uma questão de grande discussão também entre os 

autores estudados ao longo deste trabalho, com visões distintas, onde de um lado, acredita que 

o trabalho será definido por baixos salários, eliminação de benefícios e altos níveis de 

precariedade, mais horas para receber menos dinheiro, renda fragmentada, memória distante 

das as redes de seguridade, precariedade dos ambientes de trabalho. Do outro lado, 

entusiastas, que veem o futuro do trabalho com maior flexibilidade, fluidez, inovação, 

criatividade, empoderamento dos trabalhadores. 
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Já quando sobre “solução para escassez de recursos e impacto ambiental”, os abordados se 

dizem concordar parcialmente e totalmente 69% ser uma solução o consumo colaborativo 

para este problema, onde há uma percepção de que os recursos são escassos. O que corrobora 

a ideia de Bostman e  Rogers (2011, p.62-63) de que a sustentabilidade é uma consequência 

não intencional ou inesperada do consumo colaborativo, e que para um progresso real e 

significativo na sustentabilidade só poderá ser alcançado, quando tanto o consumidor quanto a 

empresa estiverem motivados para mudar tal comportamento. 

 

Tabela 27. Leis trabalhistas, solução para escassez. 

 
Discordo 

Totalmente 

Discordo 

parcialme

nte 

Indiferen

te 

Concordo 

parcialme

nte 

Concordo 

Totalmen

te 

% 

Acredita que a 

utilização de 

aplicativos de 

compartilhamento, 

afeta leis 

trabalhistas? 

12,4% 24,7% 28,9% 27,3% 6,7% 100% 

Acredita que a 

utilização de 

aplicativos de 

compartilhamento, 

é uma solução para 

escassez de 

recursos e impacto 

ambiental? 

4,2% 10,3% 16,5% 47,9% 21,1% 100% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

 

Gráfico  20. Acredita que a utilização de aplicativos de compartilhamento, afeta leis 

trabalhistas? 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 
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Gráfico  21.  Acredita que a utilização de aplicativos de compartilhamento, é uma 

solução para escassez de recursos e impacto ambiental? 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Foi interrogado também aos entrevistados, a necessidade de uma regulamentação 

dos aplicativos de compartilhamento, onde 75,4% concordam que há necessidade sim. 

A economia compartilhada é um desafio para os modelos regulatórios existentes, 

pois hoje estes processos regulatórios, estão sendo realizados através da confiança e 

reputação, resultados da avaliação dos próprios usuários, sendo esta a garantia de que os 

participantes das transações estão agindo de forma honesta e com responsabilidade 

(ANTONIALLI; PERINI, 2017. p 333). Mas há sinais que só confiança não basta, pois ainda 

existem casos de assédio sexual, seguro que não cobre atividades comerciais, sublocação 

irregular, abuso por partes dos locatários e etc.  

No trabalho mencionei sobre três modelos que estão surgindo como formas de 

regulação destes novos modelos de negócios colaborativos, segundo Arun Sundararajan 

(2018) que são: Regulação entre pares, que é a fiscalização pelos próprios usuários e 

prestadores de serviço, criando padrões mútuos; Organizações autorregulatórias, que são 

criadas para policiar um setor, formulando seu regime coletivo de 

regulamentação de acordo com o qual as empresas devem monitorar-se e, algumas vezes, 

aplicar normas para controlar o comportamento de seus membros e por  fim, delegação por 

meio de dados, que é a aplicação de técnicas de machine leaning para identificar padrões 

associadas a comportamentos.  
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Tabela 28. Regulamentação dos aplicativos. Sim Não % 

Necessária uma regulamentação para aplicativos de compartilhamento? 
75,4

% 

24,6

% 

100

% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Gráfico  22. Necessária uma regulamentação para aplicativos de compartilhamento? 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

Por fim, sobre a economia compartilhada ou economia colaborativa, dos 62,4% 

dos entrevistados já ouviram falar e 37,6% nunca ouviram falar. 

 

Tabela 29. Conhecimento da economia compartilhada/ 

colaborativa. 
Sim Não % 

 

Já ouviu falar de economia compartilhada ou economia 

colaborativa? 
62,4% 37,6% 100% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 
 

Gráfico  23. Já ouviu falar de economia compartilhada ou economia colaborativa? 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa (2019). 
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8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa se destinou a entender mais sobre a economia 

colaborativa/compartilhada, com  objetivo de identificar o impacto no desenvolvimento 

econômico, e vem preencher uma lacuna da falta de estudos que corroborem um dos 

argumentos em favor da economia colaborativo/compartilhada, sobre a sua possível 

contribuição para o desenvolvimento econômico.  

É notável que se tratando de um tema relativamente novo, a economia 

colaborativa/compartilhada manifeste problemas conceituais no termo. Porém, a partir do 

estudo bibliográfico existente de diversos autores (Arun Sundararajan, Lisa Gansky, Bostman, 

Rogers, Rafael Zanatta dentre outros), é possível traçar princípios e característ icas comuns. 

Pode-se defini-la como o compartilhamento de recursos humanos ou físicos ociosos como o 

tempo, espaço, habilidades, dinheiro, mercadorias usadas ou não. Com práticas comerciais 

que possibilitam o acesso a bens e serviços, sem que haja necessariamente a aquisição de um 

produto ou troca monetária, onde as pessoas dividem recursos sem perder liberdades pessoais 

e, sem sacrificar seu estilo de vida (BOSTMAN;  ROGERS, 2011, p. XIX). Tem como base  a 

confiança, inovação e as TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) (GANSKY, 

2011, p.XV-XVI) alterando as formas com o qual o mercado tradicional fornece seus 

produtos e serviços e realiza suas transações - novas formas de produzir, aprender, financiar e 

consumir. 

Quanto ao conceito de desenvolvimento econômico, foi fundamentado no 

pensamento de Joseph Schumpeter (1985) no qual é impulsionado pelas inovações, que 

resultam das iniciativas dos agentes econômicos provocando um processo de destruição das 

estruturas econômicas existentes e da criação de novas estruturas. É notório que no sistema 

econômico ocorrem rupturas, desequilíbrios e descontinuidades que afetam o caminho do 

desenvolvimento. Para elucidar por que o desenvolvimento econômico não avança 

uniformemente, o autor explica que é decorrente destas inovações surgirem 

“descontinuamente, em grupos ou bandos”, e por necessitarem de pessoas com certas 

“qualidades de liderança” (pioneiro), que removem os obstáculos para que um número cada 

vez maior de empresários impulsione mais rápido e completamente  o sistema econômico. A 

diferenciação entre desenvolvimento e crescimento foi abordada com intuito de reafirmar que 

mesmo que haja crescimento na ampliação da oferta de bens e serviços, criação de empregos, 

aumento da arrecadação tributária, progresso técnico e inovação é importante verificar como 
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esse progresso está impactando na vida das pessoas, das comunidades e dos territórios 

(ABRAMOVAY, 2012, p.76). Desse modo, uma sociedade só estará em crescimento e, por 

conseguinte desenvolvimento, quando refletir na qualidade de vida da sociedade, na redução 

das diferenças econômicas e sociais entre seus membros. Para tanto, diversos autores 

mencionam a importância e a necessidade de uma mudança no modelo de aferir os impactos 

do progresso econômico, com base em indicadores da qualidade de vida, que medem o 

aprimoramento geral do bem estar da sociedade e incluem questões como mortalidade 

infantil, longevidade, a disponibilidade de assistência médico- hospitalar, o nível educacional, 

ganho semana médio, a limpeza do ambiente, biodiversidade, a redução do crime, a 

quantidade de tempo de lazer e assim por diante (RIFKIN 2016, p.242). 

O sistema econômico atual é resultado de relações de consumo desenvolvida de 

modo desequilibrado e desigual, acarretando em concentração de renda, impactos ambientais, 

inadequado uso dos recursos existentes, oferta desenfreada e etc. Surge em paralelo à 

nova  economia colaborativa/compartilhada que propõe uma valorização da colaboração, uma 

reestruturação do poder das pessoas – prossumidores – que passa de passivo para ativo, onde 

cada indivíduo tem poder sobre a tomada de decisões sem a necessidade de adaptação ao que 

lhe é oferecido, sendo protagonista da oferta e/ou  mesmo da produção do que deseja. Nesta 

economia o usuário é participativo, colaborador, produtor. Indivíduos com o poder 

computacional capaz de ser um nó produtivo e essencial para a rede de produção, que se 

conectam a outros indivíduos, dispensando intermediários – poder de descentralização da 

produção de informação, cultura etc.  

Para compreender a economia colaborativa/compartilhada foram apresentados 

fatores que viabilizaram e favoreceram o seu avanço, e diante destes aspectos como vem 

impactando no desenvolvimento econômico. O fator econômico remete a crise de 2008, que 

gerou desconfiança em empresas antigas, surrou indivíduos, pequenas cidades e negócios. Os 

empregos foram perdidos, casas tomadas, famílias forçadas a mudarem de cidades ou 

conviver com familiares, e a repensarem seus hábitos, questionando o estilo de vida e 

reavaliando suas posses - casas, carros, equipamentos etc., e o que realmente tem valor pra 

elas (GANSKY, 2011, p.67-70). Além disto, o comportamento por riqueza material advindo 

da Revolução Industrial provocou a exclusão das nossas necessidades sociais mais básicas, 

como os vínculos de família e de comunidade, paixões pessoais e responsabilidade social 

(BOSTMAN; ROGERS, 2011, p. 33). O que nos leva ao fator social, que é a mudança no 

comportamento do consumidor. O pensamento de partilhar aliado à disseminação das 
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tecnologias – o fator tecnológico – propicia a uma disposição da retomada do estado de 

coletividade que se perdeu nos últimos anos, retirando o conceito de bens privados e 

introduzindo a concepção de bens e serviços compartilhados.  

O processo do avanço de tecnologia viabilizou e impulsionou  os novos modelos 

de negócios da economia colaborativo/compartilhada, que é sustentado pelo surgimento de 

plataformas digitais que permitiram as trocas de bens e serviços entre pessoas, a redução dos 

custos de transação (pesquisa, contato e contratação).  A internet, smartphones e milhares de 

aplicativos estão deixando nossas vidas mais fáceis e em geral  mais produtivas, criando 

abordagens radicalmente novas que revolucionaram o envolvimento e a colaboração entre 

indivíduos e instituições (SCHWAB, 2016 p.20; 26- 27). A sua ampliação, diversificação e 

dinamização decorrem da ampla comunicação em redes sociais, do desenvolvimento e  acesso 

amplo da tecnologia digital (Paixão e Souza, 2015) tornando possível pela crescente maneira 

como estamos conectados a todo o resto – pessoas, negócios, organizações e coisas – uma 

conectividade permanente, de longo alcance e relativamente barata (GANSKY, 2011 p. 5). 

Porém, há uma exclusão promovida por estas mesmas tecnologias, onde para participar, é 

necessário ter acesso à tecnologia (seja pelo smartphone, computador ou laptop) e internet.  

O crescimento populacional e a urbanização nos levaram a repensar sobre 

recursos finitos e as mudanças climáticas – fator ambiental. A economia 

compartilhada/colaborativa nos atrai por incentivar comportamentos com potencial de 

prevenir – ou, ao menos retardar – nossa futura crise ambiental, nos levando a alugar ao invés 

de possuir, o que é bom para o meio ambiente (SUNDARARAJAN, 2018 p.104). Os 

indivíduos estão se tornando cada vez mais conscientes e há uma tendência para o 

crescimento de uma vida sustentável. Com pessoas mais conscientes e com atitudes 

sustentáveis, a economia colaborativa/compartilhada tem ganhado força nos últimos anos 

(GANSKY, 2011, p.71-74). 

As incontáveis atividades econômicas da economia colaborativa/compartilhada e 

seu  modelo organizacional, levaram a uma revolução industrial mais distribuída e 

colaborativa, inevitavelmente a uma partilha mais distribuída da riqueza gerada. A relação 

adversária entre vendedores e compradores é substituída por uma relação colaborativa entre 

fornecedores e usuários  em detrimento das estruturas tradicionais de mercado que visa 

competição. Os interesses próprios cedem lugar a interesses partilhados, informações sigilosas 

são suplantadas por uma nova ênfase na abertura e na confiança coletiva. Essa 
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interdependência dos indivíduos, empresas e organizações, é pautada em processos 

regulatórios, que são realizados, através da confiança e reputação, resultado da avaliação dos 

próprios usuários, sendo esta a garantia de que os participantes das transações estão agindo de 

forma honesta e com responsabilidade. Porém, há sinais que só a reputação não basta, pois 

ainda existem casos de assédio sexual, seguro que não cobre atividades comerciais, 

sublocação irregular, abuso por partes dos locatários e etc. Além da viabilidade econômica 

comercial, essas plataformas precisam superar desafios jurídicos e regulatórios, por 

desenvolverem soluções inovadoras e/ou disruptivas, muitas vezes, com trabalho de natureza 

intelectual, que colidem com a racionalidade regulatória existente. Portanto, levantam muitas 

questões a serem estudadas, como a regulamentação, questões trabalhistas, propriedade 

intelectual, responsabilidades das plataformas (ANTONIALLI; PERINI, 2017).  

As novas formas de trabalho e condições são privadas de todos os direitos 

trabalhistas voltadas à sobrevivência. Trabalhos temporários definidos por baixos salários, 

eliminação de benefícios e altos níveis de precariedade, baseadas em propriedade individual, 

risco individuais, onde pessoas vão trabalhar mais horas para receber menos dinheiro, a renda 

será fragmentada, as redes de seguridade serão uma memória distante, os ambientes de 

trabalho serão menos adequados e as condições de trabalho, cada vez menos monitoradas 

subordinadas a empresas que se beneficiam das novas tecnologias e da força de trabalho 

disponível. Mas há entusiastas que veem o futuro do trabalho com maior flexibilidade, 

fluidez, inovação e criatividade; onde os indivíduos serão empreendedores empoderados, que 

tem controle sobre seus próprios destinos e ganhará mais dinheiro com os trabalhos que 

escolher fazer. Logo, a economia colaborativa/compartilhada levanta muitas questões a serem 

estudadas, como a regulamentação, questões trabalhistas, propriedade intelectual e 

responsabilidades das plataformas (ANTONIALLI; PERINI, 2017).  

Quanto ao fator político, a economia compartilhada/colaborativa possibilita 

através das tecnologias e agrupamentos sociais e interações de seus usuários, o 

empoderamento dos cidadãos e maior fragmentação e polarização das populações, tornando-

os mais informados e exigentes em suas expectativas. O que pode resultar em sistemas 

políticos mais difíceis de serem governados ou governos menos eficazes, forçando-os a 

mudarem seu papel central de conduzir a política. Em contrapartida, esse uso intensivo e 

inovador das novas tecnologias em rede, ajudam as administrações políticas, a modernizar 

suas estruturas e funções que, por sua vez,  melhora o desempenho, o fortalecimento dos 
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processos de governança eletrônica, promovendo maior transparência, responsabilização e 

compromisso entre o governo e os seus cidadãos (SCHWAB, 2016 p. 72-73). 

Portanto, analisando as práticas do consumo na economia 

colaborativo/compartilhada, pode-se concluir que o compartilhamento e a interdependência na 

vida em comunidade são inerentes às sociedades humanas. Sempre existiu algum nível de 

colaboração - trocas, empréstimos entre vizinhos, atividades coletivas visando o bem estar da 

comunidade, as revendas de usados, a interação da comunidade através da religião, cultura, 

política e economia- faz parte da vida em sociedade. Assim, o que difere este fenômeno do 

comportamento atual ao passado, é a intensidade do uso das diversas tecnologias - internet, 

plataformas digitais, redes sociais, mídias sociais -  que viabilizaram um maior contato entre 

as pessoas, organizações, empresas, que vão além do físico e transborda em relações virtuais, 

com interações e organizações horizontais. Há grandes oportunidades econômicas, 

comerciais, pela possibilidade de menor capital financeiro para iniciar um negócio, o 

que  propicia a qualquer indivíduo serem microempreendedores, dispondo da inovação digital 

disponível gratuitamente.  

Por fim, para responder a um dos questionamentos iniciais – se a economia 

colaborativa/compartilha de fato substituirá o capitalismo – o autor Sundararajan (2018, p.78)  

acredita que embora não seja politicamente neutra, este fenômeno está criando um novo 

modelo econômico, um meio-termo entre capitalismo e socialismo, que parece atender os 

desejos e as necessidades das pessoas que não se identificam com nenhum desses dois 

extremos. 

 

QUESTÕES E RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS  

 

Como a economia do país pode melhorar, tendo em vista que as pessoas estão 

preferindo compartilhar os recursos já existentes, ao invés de adquirir bens e serviços? Como 

medir o crescimento e desenvolvimento do país a partir dos impactos causados pela nova 

forma de consumo? Há de fato uma mudança na natureza humana? Haverá de fato melhora 

nas questões ambientais? Novos estudos se fazem necessários para compreender melhor esse 

fenômeno que é a economia colaborativa/compartilhada, principalmente seus potenciais 

impactos para o mercado, produção, sociedade e o futuro do trabalho, das organizações, 

inovações. 
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APÊNDICE A 

 

Questionário adaptado com base na pesquisa realizada nos últimos dois anos 2017-2018 pelo 

Serviço de Proteção ao Crédito Brasil (SPC) e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL). 

 

Favor marcar com um X somente em uma única resposta que melhor se apresente para 

você. 

 

DADOS SOCIOECONÔMICOS 

 

GÊNERO: 

( )Feminino ( ) Masculino 

 

IDADE: 

( ) Até 20 anos ( ) De 21 a 30 anos ( )De 31 a 40 anos ( )De 41 a 50 anos 

( )Acima de 51 anos 

 

GRAU DE ESCOLARIDADE: 

( )Ensino Médio ( )Ensino Superior ( )Especialização ( )Mestrado ( ) 

Doutorado ( )Outro 

 

RENDA 

( )Até R$ 1.200 ( )R$1201-R$ 2400 ( )R$ 2401-R$ 4000 ( )R$ 4001-R$ 5600 

( ) Acima de R$ 5.600 

 

Sobre aplicativos de aluguel de casas, apartamentos ou quartos diretos com o 

proprietário para fins de hospedagem (turismo) : 

1- Conhece? 

( ) Sim ( ) Não 

2- Já utilizou, como? 

( ) Hospede ( ) Alugando ( )Ambos ( ) nunca utilizei 
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3- Qual sua frequência de utilização? 

( ) Sempre utilizo ( ) As vezes utilizo ( ) raramente utilizo ( ) não lembro 

( ) nunca utilizei 

4- Como ficou sabendo? 

( ) Pesquisando na internet ( ) recomendação ( ) ouvi na TV, rádio ou jornal 

( ) redes sociais – facebook, instagram, twitter etc ( ) outro 

5- Indicaria o serviço a outras pessoas (amigos, colegas de trabalho, família e etc) 

( ) Sim, Já compartilhei ( )Não compartilhei, mas compartilharia ( )não 

compartilhei e não compartilharia 

6- O que te leva a utilizar o serviço? 

( ) Custo ( ) Segurança ( ) Facilidade ( ) renda extra ( )Outro, qual?________. 

7- O que te levaria a NÃO utilizar o serviço? 

( ) Insegurança ( ) ineficiência do serviço ( ) Falta de conhecimento do serviço 

prestado ( ) Avaliações negativas de outros usuários 

 

Sobre aplicativos de caronas para locais como o trabalho, faculdade, etc. ou em 

viagens: 

8- Conhece? 

( ) Sim ( ) Não 

9- Já utilizou como? 

( ) Concedendo carona ( ) procurando carona ( )Ambos ( ) nunca utilizei 

10- Qual sua frequência de utilização? 

( ) Sempre utilizo ( ) As vezes utilizo ( ) raramente utilizo ( ) não lembro 

( ) nunca utilizei 

11- Como ficou sabendo? 

( ) Pesquisando na internet ( ) recomendação ( ) ouvi na TV, rádio ou jornal 

( ) redes sociais – facebook, instagram, twitter etc ( ) outro 

12- Indicaria o serviço a outras pessoas (amigos, colegas de trabalho, família e etc) 

( ) Sim, Já compartilhei ( )Não compartilhei, mas compartilharia 

( ) Não compartilhei e não compartilharia 

13- O que te leva a utilizar o serviço? 

( ) Custo ( ) Segurança ( ) Facilidade ( ) renda extra ( ) Outro, qual? 

14- O que te levaria a NÃO utilizar o serviço? 

( ) Insegurança ( ) ineficiência do serviço ( ) Falta de conhecimento do serviço 
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prestado ( ) Avaliações negativas de outros usuários 

 

Sobre compartilhamento do espaço de trabalho e itens necessários a um escritório 

com outras pessoas (Coworking): 

15- Conhece? 

( ) Sim ( ) Não 

16- Já trabalhou em um ? 

( ) Sim ( ) Não 

17- Como ficou sabendo? 

( ) Pesquisando na internet ( ) recomendação de um amigo ( ) ouvi na TV, rádio 

ou jornal ( ) redes sociais – facebook, instagram, twitter etc ( ) outro 

 

Sobre compartilhamento do local de moradia, onde pessoas alugam uma casa ou 

apartamento e dividem as despesas vivendo num estilo comunitário (República, 

Cohousing ou Coliving): 

18- Conhece? 

( ) Sim ( ) Não 

19- Já utilizou como? 

( ) Compartilhando ( ) Alugando ( ) nunca utilizei esse serviço. 

20- Como ficou sabendo? 

( ) Pesquisando na internet ( ) recomendação de um amigo ( ) ouvi na TV, rádio 

ou jornal ( ) redes sociais – facebook, instagram, twitter etc ( ) não sabia ( ) outro 

21- Indicaria o serviço a outras pessoas (amigos, colegas de trabalho, família e etc) 

( ) Sim, Já compartilhei ( )Não compartilhei, mas compartilharia ( )não 

compartilhei e não compartilharia 

22- O que te leva a utilizar o serviço? 

( ) Custo ( ) Segurança ( ) Facilidade ( ) renda extra ( ) Outro, qual?________. 

23- O que te levaria NÃO utilizar o serviço? 

( ) Não compartilharia moradia ( ) receio de compartilhar com pessoas 

desconhecidas ( ) outro, qual? _________. 

 

Sobre aplicativos de hospedagem de animais de estimação na casa de terceiros 

24- Conhece? 

( ) Sim ( ) Não 
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25- Já utilizou como? 

( ) Concedendo hospedagem ( ) procurando hospedagem ( )Ambos 

( ) nunca utilizei 

26- Qual sua frequência de utilização? 

( ) Sempre utilizo ( ) As vezes utilizo ( ) raramente utilizo ( ) não lembro 

( ) nunca utilizei 

27- Como ficou sabendo? 

( ) Pesquisando na internet ( ) recomendação ( ) ouvi na TV, rádio ou jornal ( ) 

redes sociais – facebook, instagram, twitter etc ( ) outro 

28- Indicaria o serviço a outras pessoas (amigos, colegas de trabalho, família e etc) 

( ) Sim, Já compartilhei ( )Não compartilhei, mas compartilharia ( )não 

compartilhei e não compartilharia 

29- O que te leva a utilizar o serviço? 

( ) Custo ( ) Segurança ( ) Facilidade ( )Renda extra ( )Outro, qual?________. 

30- O que te levaria a NÃO utilizar o serviço? 

( ) Segurança ( ) ineficiência do serviço ( ) Conhecimento do serviço prestado 

( ) Avaliações negativas de outros usuários 

 

Sobre Financiamentos coletivos (Crowdfunding) 

31- Conhece? 

( ) Sim ( ) Não 

32- Já utilizou como? 

( ) Concedendo ( ) procurando ( )Ambos ( ) nunca utilizei 

33- Como ficou sabendo? 

( ) Pesquisando na internet ( ) recomendação de um amigo ( ) ouvi na TV, rádio 

ou jornal ( ) redes sociais – facebook, instagram, twitter etc ( ) Não sabia ( ) outro 

34- Indicaria o serviço a outras pessoas (amigos, colegas de trabalho, família e etc) 

( ) Sim, Já compartilhei ( )Não compartilhei, mas compartilharia ( )não 

compartilhei e não compartilharia 

35- O que te leva a utilizar o serviço? 

( ) Custo ( ) Segurança ( ) Facilidade ( ) renda extra 

36- O que não te levaria a utilizar o serviço? 

( ) Insegurança ( ) ineficiência do serviço ( ) Desconfiança ( ) Falta de 

conhecimento 
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( ) Avaliações negativas de outros usuários 

Sobre aplicativos de aluguel de bicicleta, patinete e etc: 

37- Conhece? 

( ) Sim ( ) Não 

39- Qual sua frequência de utilização? 

( ) Sempre utilizo ( ) As vezes utilizo ( ) raramente utilizo ( ) não lembro 

( ) nunca utilizei 

40- Como ficou sabendo? 

( ) Pesquisando na internet ( ) recomendação ( ) ouvi na TV, rádio ou jornal ( ) 

redes sociais – facebook, instagram, twitter etc ( ) outro 

41- Indicaria o serviço a outras pessoas (amigos, colegas de trabalho, família e etc) 

( ) Sim, Já compartilhei ( )Não compartilhei, mas compartilharia ( )não 

compartilhei e não compartilharia 

42- O que te leva a utilizar o serviço? 

( ) Custo ( ) Facilidade ( )Outro, qual?________. 

43- O que te levaria a NÃO utilizar o serviço? 

( ) Segurança ( ) ineficiência do serviço ( ) Conhecimento do serviço prestado 

( ) Avaliações negativas de outros usuários 

 

Sobre aluguel de carros para utilização em viagens, passeios ou trabalho: 

44- Conhece? 

( ) Sim ( ) Não 

45- Já utilizou, como? 

( ) Hospede ( ) Alugando ( )Ambos ( ) nunca utilizei 

46- Qual sua frequência de utilização? 

( ) Sempre utilizo ( ) As vezes utilizo ( ) raramente utilizo ( ) não lembro 

( ) nunca utilizei 

47- Como ficou sabendo? 

( ) Pesquisando na internet ( ) recomendação ( ) ouvi na TV, rádio ou jornal 

( ) redes sociais – facebook, instagram, twitter etc ( ) outro 

48- Indicaria o serviço a outras pessoas (amigos, colegas de trabalho, família e etc) 

( ) Sim, Já compartilhei ( )Não compartilhei, mas compartilharia ( )não 

compartilhei e não compartilharia 

49- O que te leva a utilizar o serviço? 
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( ) Custo ( ) Segurança ( ) Facilidade ( ) renda extra ( )Outro, qual?________. 

50- O que não te levaria a utilizar o serviço? 

( ) Insegurança ( ) ineficiência do serviço ( ) Falta de conhecimento do serviço 

prestado ( ) Avaliações negativas de outros usuários 

 

Numa escala de 1 à 5, sendo: 

1- Muito insatisfeito 2- Insatisfeito 3- indiferente 4- Satisfeito 5- Muito satisfeito 

51- Segurança das informações 

52- Serviço prestados pelos aplicativos 

53- Facilidade na utilização 

54- Economia de dinheiro 

 

55- Acha necessário uma regulamentação para aplicativos de compartilhamento? 

( ) Sim ( ) Não 

56- Acredita que a utilização de aplicativos de compartilhamento, afeta leis 

trabalhistas? 

( ) Discordo Totalmente ( ) Discordo parcialmente ( ) Indiferente ( )Concordo 

parcialmente ( ) Concordo Totalmente 

57-Acredita que a utilização de aplicativos de compartilhamento, é uma solução para 

escassez de recursos e impacto ambiental? 

( ) Discordo Totalmente ( ) Discordo parcialmente ( ) Indiferente ( )Concordo 

parcialmente ( ) Concordo Totalmente 

58- Compartilhariam ou alugaria itens da sua casa, eletrônicos e ferramentas 

(aspirador de pó, itens de cozinha, furadeira, computador, impressora, etc.) 

( ) Sim ( ) Não 

59- Compartilharia itens como: roupas (ternos, vestidos, calças, bolsas, etc.) 

( ) Sim ( ) Não 

60- Já ouviu falar de economia compartilhada ou economia colaborativa? 

( ) Sim ( ) Não 

 

Obrigada pela sua ajuda!!! Suas respostas serão muito úteis para a conclusão do meu 

estudo. 


