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RESUMO
Proposição de um modelo teórico de intenção de consumo colaborativo entre idades

Embora o consumo colaborativo tenha ganhado cada vez mais a atenção dos pesquisadores
nos últimos anos, os estudos nesta área ainda são muito limitados, sendo difícil determinar os fatores
que contribuem para que ocorra uma mudança tão significativa no padrão de consumo. O trabalho,
portanto, elabora um modelo de pesquisa, tendo como base a teoria do comportamento planejado, o
materialismo e a possessividade, os valores de consumo verdes e a prontidão para o uso da tecnologia
na intenção de consumo colaborativo. O modelo visa demonstrar empiricamente as diferenças entre
os grupos de idades (mais jovens e mais velhos) na intenção, servindo então como uma variável
moderadora. O modelo desenvolvido foi testado com aplicação de um questionário estruturado, a
partir de um modelo de equação estrutural baseado em mínimos quadrados parciais (PLS). Foram
coletados 493 respondentes válidos, com o grupo dos mais jovens (17 a 29 anos) tendo 303
respondentes e o grupo dos mais velhos (30 a 59 anos) tendo 190 respondentes. Os resultados
revelam que a possessividade não possui relação estatística significativa com a intenção de consumo
colaborativo, enquanto os construtos valores de consumo verde e de prontidão para o uso de
tecnologias apresentaram relação positiva com o consumo colaborativo. A variável moderadora idade
foi significativa somente entre os construtos prontidão para o uso de tecnologia e intenção de
consumo colaborativo. Esta pesquisa aprofunda na compreensão dos fatores que motivam ou inibem
o consumidor a se engajar no consumo colaborativo, considerando os construtos estudados, além de
demonstrar a diferença entre os mais jovens e os mais velhos dentro desta relação. A contribuição
gerencial se dá por meio do maior auxílio no entendimento do que afeta positivamente ou
negativamente a intenção de consumo colaborativo por parte dos consumidores, o que permite a
criação de estratégias por parte dos fornecedores de pares e das plataformas de consumo colaborativo,
além de facilitar a segmentação de mercado ao considerar as diferenças de idade. Futuros estudos
podem testar este modelo estrutural com amostras maiores, utilizando outro método de equação
estrutural mais rigoroso, que é o modelo de equação estrutural baseado em covariância (CB-SEM),
além de testarem outras variáveis moderadoras dentro deste modelo estrutural.
Palavras-chave: Consumo colaborativo; Possessividade; Valores de consumo verde; Prontidão para
o uso de tecnologia; Grupos de idades
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ABSTRACT
Proposition of a theoretical model of collaborative consumption intention between ages

Although collaborative consumption has gained increasing attention among researchers in
recent years, studies in this area are still very limited, and it is difficult to determine the factors that
contribute to such a significant change in the consumption pattern. This work, therefore, elaborates a
trsearch model, based on the theory of the planned behaviour, the materialism and possessiveness, the
green consumption values and the readiness to use the technology in the collaborative consumption
intention. The model aims to empirically demonstrate the differences between the age groups
(younger and older) in this intention, serving as a moderating variable. The developed model was
tested with the application of a structured questionnaire, using a structural equation model based on
partial least squares (PLS). A total of 493 valid respondents were collected, with the group of the
youngest (17 to 29 years old) having 303 respondents and the group of the oldest (30 to 59 years old)
having 190 respondents. The results reveal that possessiveness does not have a significant statistical
relationship with collaborative consumption intention, while the construct green consumption values
and readiness for the use of technologies, presented positive relationship with collaborative
consumption. The moderating age variable was significant only amongst constructs readiness to use
the technology and collaborative consumer intention. This research deepens the understanding of the
factors that motivate or inhibit the consumer to engage in collaborative consumption, considering the
constructs studied, in addition to demonstrate the difference between younger and older consumers
within this relationship. The managerial contribution comes through the the understanding of what
positively or negatively affects collaborative consumption intention by the consumers, which allows
the creation of strategies by the suppliers of peers and the collaborative consumer platforms. It also
facilitates the segmentation of the market when considering the differences of age. Future studies can
test this structural model with larger samples using a more rigorous structural equation method, which
is the covariance-based structural equation model (CB-SEM), in addition to testing other moderating
variables within this structural model.
Keywords: Collaborative consumption; Possessiveness; Green consumption values; Readiness to
use technology; Age groups
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1. INTRODUÇÃO
A maneira pela qual o consumo se dá em uma sociedade tem passado por significativas mudanças nos
últimos anos. Ganha maior relevância o grupo de consumidores que relaciona a prática da transação e do consumo
em um novo modelo denominado de compartilhamento (BELK, 2014). Esta nova tendência de consumo se dá por
meio de um mercado peer-to-peer (P2P), onde outro indivíduo serve como alternativa para o fornecimento de produtos
ou serviços, que antes eram tradicionalmente providenciados por indústrias já estabelecidas (ZERVAS;
PROSERPIO; BYERS, 2017).
Neste modelo, também conhecido como consumo colaborativo, o consumidor pode expressar sua
identidade sem a necessidade de ter a posse de determinado produto, tornando-se assim usuário ao invés de
proprietário. Esta mudança de atitude em relação ao consumo se deu devido ao avanço da tecnologia, principalmente
no que se refere à internet e aos dispositivos mobile, e também devido a crescente preocupação com o meio ambiente,
sendo que esse tipo de consumo tem como premissa ser ambientalmente mais amigável (BELK, 2014; HAMARI et
al, 2015).
Segundo dados Market Analysis (2017), no Brasil houve um aumento da familiaridade da população com
práticas de consumo colaborativo e economia compartilhada entre 2016 e 2017, aumentando de 20% para 26% da
população adulta brasileira, sendo que o maior aumento foi em São Paulo. Dentre as principais práticas de consumo
colaborativo, há um destaque para os serviços de transporte, no caso a carona, sendo observado um aumento desta
prática, principalmente aquelas relacionadas ao uso dos serviços de transporte por aplicativos de smartphone.
Ainda segundo este relatório, o aplicativo de carona Uber é uma das plataformas que mais possui
engajamento dos consumidores no Brasil, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do país. O consumo
colaborativo hoje está sendo mais associado com a locação de serviços do que com a troca e venda de produtos
usados.
Em se tratando de uma perspectiva mais global, Peeters et al (2015) aponta que a economia global de
compartilhamento entre pares (P2P) atingiu o valor de U$ 26 bilhões. Para atingir tal número, houve um crescimento
em diversas práticas e plataformas de consumo colaborativo, como em hospedagem (Airbnb), transporte (Uber),
entre outros setores, como o compartilhamento de bicicletas.
Segundo Benoit et al (2017) são três agentes que constituem o consumo colaborativo, sendo estes o
consumidor que busca os ativos, o fornecedor do serviço de pares e o fornecedor da plataforma. O terceiro agente é
o responsável por diferenciar o consumo colaborativo de uma transação tradicional, pois neste caso existe um
fornecedor de uma plataforma que serve como intermediador entre o consumidor final e o fornecedor de serviços.
O autor toma como exemplo de consumo colaborativo o Uber, sendo que neste exemplo específico o fornecedor do
serviço de pares se trata do motorista do Uber, e o fornecedor da plataforma trata-se do aplicativo Uber em si. O
fornecedor de serviços trata-se de uma pessoa, e não de uma empresa.
Embora o consumo colaborativo tenha ganhado cada vez mais a atenção dos pesquisadores nos últimos
anos, os estudos nessa área ainda são muito limitados, sendo difícil determinar os fatores que contribuem para que
ocorra uma mudança tão significativa no padrão de consumo (NARASIMHAN et al, 2017). Foram realizados alguns
estudos recentes sobre os fatores que motivam o consumo colaborativo, dentre estes trabalhos se destacam os
artigos de Hamari et al (2017), Pizzol (2017) e Barnes e Matsson (2017). Nestes estudos são considerados os
benefícios econômicos, custos, confiança, influência social, prazer e o meio ambiente como motivadores para o
engajamento em um modelo de consumo colaborativo.
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No intuito de compreender e explicar o comportamento do consumidor, muitas pesquisas têm utilizado a
teoria do comportamento planejado para atingir estes objetivos. Esta teoria considera as crenças comportamentais,
normativas e de controle, para explicar atitude, influência e intenção comportamental (AZJEN, 2002; BARNES;
MATSSON, 2017). A crença comportamental, segundo Fishbein e Azjen (1975), refere-se às prováveis
consequências que determinado comportamento irá gerar, sendo que estas podem ser percebidas como sendo
positivas ou negativas. Ou seja, a transição do consumidor de proprietário para usuário neste novo modelo de
consumo, gera consequências para o consumidor que podem ser percebidas como positivas ou negativas, o que por
sua vez irá impactar diretamente na sua intenção de consumo (SANTINI et al, 2017).
As crenças normativas são as expectativas normativas de outros indivíduos, na qual irão resultar em
pressão social percebida pelo consumidor. Esta pressão social, ou norma subjetiva, pode vir de determinado grupo
de amigos ou familiares, que poderão influenciar e moldar a intenção comportamental do indivíduo. No contexto do
consumo colaborativo a pressão social para a realização de um comportamento específico também é considerada.
No momento da locação de um quarto pelo Airbnb ou a utilização de um serviço de Uber, os amigos e familiares
exercem algum tipo de pressão, que pode vir a ser determinante para o comportamento final. (AZJEN, 2002;
BARNES; MATSSON, 2017)
Já as crenças de controle irão determinar qual o controle percebido do indivíduo para a realização do
comportamento, questões relacionadas à condição financeira podem exercer papel fundamental no comportamento
final, pois mesmo que os outros dois determinantes sejam contemplados, o consumidor pode não ter condição
financeira o suficiente para alugar um quarto no Airbnb, ou tornar as viagens por meio do aplicativo Uber algo
frequente, portanto a crença de controle também é perceptível dentro do tema de compartilhamento e consumo
colaborativo (AZJEN, 2002).
A prontidão para o uso de novas tecnologias influencia diretamente na intenção comportamental de
consumo das pessoas, especificamente no caso da crença de controle, pois considera que o consumo colaborativo é
fortemente dependente do uso de tecnologias. Contudo, caso o consumidor não se sinta confortável com a utilização
de tal tecnologia, a crença de controle não será percebida, o que por sua vez não irá gerar intenção comportamental
(PARASURAMAN, 2000). Embora o consumo colaborativo seja altamente dependente da tecnologia, o construto
de prontidão para o uso de novas tecnologias ainda não foi explorado neste contexto.
Os valores individuais também impactam no comportamento de consumo dos indivíduos, sendo que
valores considerados “verdes”, ou ambientalmente amigáveis, indicam o quanto o consumidor está disposto a abrir
mão do seu próprio conforto para consumir algo que não prejudique o meio ambiente (HAWS; WINTERICH;
NAYLOR, 2014). Bocker e Meelen (2016) identificaram, ao analisarem a relação entre benefícios econômicos e
preocupação ambiental, que os usuários de plataformas de consumo colaborativo embora tenham grande
preocupação com a questão do benefício econômico, ainda valorizam a questão ambiental para se engajarem neste
tipo de consumo. Neste sentido se mostra importante investigar o quanto os valores verdes influenciam na intenção
de consumo colaborativo.
Outro fator pouco explorado nos trabalhos a respeito dos motivadores e inibidores de consumo
colaborativo refere-se às variáveis sociodemográficas, especialmente no que diz respeito à idade atuando como uma
variável moderadora. Segundo Panzone et al (2016) variáveis sociodemográficas, como a idade, influenciam
diretamente no comportamento de consumo dos indivíduos. Lindblom e Lindblom (2017) apontam ainda que
grupos de pessoas mais jovens tendem a serem menos dependentes da posse e do materialismo do que as gerações
mais velhas.
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Observa-se, então, que ainda não existe um modelo teórico que explique o engajamento do consumidor
em consumo colaborativo considerando a questão da posse material e como a diferença entre grupos de idade
impactam no consumo colaborativo. Benoit et al (2017) inclusive sugere que se utilize de variáveis moderadoras ou
mediadoras para as relações que influenciam na intenção de consumo colaborativo, e que até o momento, muito
pouco se sabe a respeito do que motiva o consumidor a se engajar em plataformas de consumo colaborativo ao invés
de plataformas tradicionais.
Sendo assim, são incluídos no estudo os recortes por grupos de idade como uma variável moderadora
para os construtos levantados. Baron e Kenny (1986) definem uma variável moderadora como sendo uma variável
quantitativa ou qualitativa que afeta a direção e/ou a força da relação entre a variável independente e a variável
dependente. O recorte por grupos de idade irá moderar os construtos, alterando a forma como estes construtos
impactam na intenção de consumo colaborativo.
Dentro deste contexto, busca-se desenvolver um modelo teórico sobre consumo colaborativo que leve
em consideração os conceitos expostos anteriormente. Desta forma, o presente estudo apresenta a seguinte
problemática: Como o materialismo e possessividade, os valores de consumo verde e a prontidão para o uso de
tecnologias influenciam a intenção de consumo colaborativo entre os diferentes grupos de idade?

1.1. Objetivos
Visando responder a problemática proposta, o objetivo geral deste trabalho é investigar o impacto da
idade, da possessividade, dos valores de consumo verde e da prontidão para a tecnologia na intenção de consumo
colaborativo.
Diante disso os objetivos específicos estão assim propostos:
a)

Mensurar o impacto da possessividade na intenção de consumo colaborativo;

b)

Mensurar o impacto dos valores de consumo verde na intenção de consumo colaborativo;

c)

Mensurar o impacto da prontidão para o uso de tecnologias na intenção de consumo colaborativo;

d)

Propor um modelo teórico que permita estudar o consumo colaborativo considerando este conjunto
de construtos;

e)

Analisar a influência dos grupos de idade como variáveis moderadoras no modelo proposto para
intenção de consumo colaborativo.

1.2. Justificativas do Estudo
Segundo Benoit et al (2017) até o presente momento se sabe muito pouco a respeito do que motiva os
consumidores a participarem do consumo colaborativo e por quais razões tal tipo de consumo é adotado em
detrimento de produtos ou serviços tradicionais. A possessividade, conforme indica Belk (2007), pode dificultar a
participação em atividades de compartilhamento. Os valores dos indivíduos, assim como a sua idade e outras
variáveis sociodemográficas também influenciam na sua forma de consumo (HAWS; WINTERICH; NAYLOR,
2014; PANZONE et al, 2016). A dependência de um modelo de consumo colaborativo com a tecnologia, e a
possibilidade de que o indivíduo não tenha total controle sobre o uso desta tecnologia pode afetar sua forma de
consumo, sendo, portanto, abordado no presente estudo.
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É neste contexto que o trabalho apresenta um modelo teórico que traz e explica o impacto dos grupos de
idade, da possessividade, dos valores verdes e da prontidão para o uso da tecnologia na intenção de consumo
colaborativo. O estudo agrega mais informações, testadas empiricamente, a respeito do que motiva ou inibe o
engajamento do consumidor nesta nova tendência de consumo, que tem crescido tanto no cenário nacional quanto
internacional.
Não foi encontrado pelo autor nas principais bases de dados internacionais nenhum trabalho que traga as
diferenças entre grupos de idade como uma variável moderadora em um modelo teórico. Portanto este modelo
contribui também ao demonstrar empiricamente as diferenças entre estes grupos de idade na intenção de consumo
colaborativo.
Também não foi encontrado pelo autor nenhum estudo nestas bases que teste empiricamente a relação da
tecnologia com o consumo colaborativo. Autores como Belk (2014), Hamari et al (2015) e Benoit et al (2017)
apontam para a importância da tecnologia para este modelo de consumo, contudo este é o primeiro trabalho a testar
isso estatisticamente.
Esta pesquisa aborda os motivadores e inibidores desta nova tendência de consumo com base no
compartilhamento, auxiliando assim no entendimento do que afeta positivamente ou negativamente a intenção de
consumo colaborativo por parte dos consumidores.
No que tange as contribuições gerenciais do trabalho, com a maior compreensão da intenção de consumo
colaborativo por parte dos consumidores, tanto os fornecedores de plataformas de consumo colaborativo quanto o
fornecedor do serviço podem desenvolver estratégias para gerar maior engajamento e envolvimento com o seu
público consumidor, sendo que este envolvimento é fundamental para o consumo colaborativo.
Para os fornecedores dos serviços de pares, os mesmos podem utilizar de estratégias que valorizem mais a
questão do meio ambiente, devido ao fato de boa parte do público consumidor também valorizar estas questões. A
partir do momento que os fornecedores do serviço possuem mais informações e dados a respeito dos consumidores,
estes podem ser mais inovadores, e desta forma envolver assim os clientes de maneira a criar valor conjuntamente
(BENOIT et al, 2017).
Outra contribuição diz respeito aos fornecedores da plataforma de consumo colaborativo, isto pois esta
plataforma tem o papel de intermediar a transação entre o consumidor e o fornecedor do serviço. Portanto os
mesmos podem investir em interfaces que sejam mais amigáveis aos consumidores, visando facilitar cada vez mais a
interação do consumidor com esta plataforma mediadora. Este investimento se daria pelo fato da tecnologia ter uma
relação forte com a intenção de consumo colaborativo, ou seja, quanto mais familiarizado com a tecnologia, maior a
intenção de consumo colaborativo (PARASURAMAN, 2014).
Este esforço pode ser ainda maior quando se trata de consumidores com maior idade. Segundo Lee e
Coughlin (2014), para o grupo de indivíduos mais velhos existe uma lacuna entre o que é desenvolvido e o que
realmente é necessário, pois a maioria dos avanços tecnológicos, como por exemplo a tecnologia mobile, é voltada
para um público mais jovem. Neste sentido, os autores demonstram que a tecnologia ainda não é amplamente
adotada por gerações mais velhas. Já Rojas-méndez, Parasuraman e Papadopoulos (2017) constataram que o recorte
de público mais jovem é o que tem maior atitude positiva e tendência a adotar novas tecnologias do que o recorte de
público mais velho. Portanto o grupo de consumidores mais velhos podem ser mais dependentes do conforto com
esta tecnologia para terem uma maior intenção de consumo colaborativo (PANZONE et al, 2016; LINDBLOM;
LINDBLOM, 2017).
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1.3. Estrutura do Trabalho
Tendo em vista o tema proposto para o trabalho, o mesmo contemplará, além desta introdução, mais
quatro capítulos. O capítulo dois abordará a revisão da literatura a respeito do tema, bem como a revisão da literatura
dos construtos a serem analisados, como a possessividade, os valores de consumo verde, a prontidão para o uso de
tecnologias e os diferentes grupos de idade. No terceiro capítulo será tratada a metodologia, com a definição das
escalas, como se estruturou o método de pesquisa e como a mesma será operacionalizada a partir de um modelo de
equação estrutural. No capítulo quatro será feita a apresentação, análise e discussão dos resultados. E por fim, no
quinto capítulo serão tecidas as considerações finais do trabalho, ponderando os resultados obtidos, as limitações da
pesquisa e as sugestões para estudos futuros.
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2. REVISÃO DA LITERATURA
A presente seção tem como objetivo apresentar os princípios teóricos que embasarão a pesquisa,
explorando os seguintes conceitos: (2.1) Economia compartilhada e consumo colaborativo, (2.2) Teoria do
comportamento planejado, (2.3) materialismo e possessividade, (2.4) valores de consumo verde, (2.5) prontidão para
o uso de tecnologias, (2.6) a idade como efeito moderador e (2.7) modelo teórico proposto.

2.1. Economia Compartilhada e Consumo Colaborativo
O compartilhamento é uma prática antiga da humanidade, podendo inclusive ser denominada como a
forma mais universal de comportamento econômico humano, sendo provavelmente a forma mais básica de
distribuição econômica nas sociedades durante milhares de anos (PRICE, 1975). Embora esta prática seja muito
antiga, Belk (2010) argumenta que o comportamento de consumo compartilhado foi durante muito tempo ignorado
pela literatura acadêmica, possuindo poucas definições e modelos teóricos a seu respeito.
É neste sentido que Belk propõe uma teoria do compartilhamento, buscando reparar esta negligência
acadêmica. Compartilhamento é definido em seu artigo como o ato e o processo de distribuir o que é nosso para os
outros para seu uso e/ou o ato e processo de receber ou pegar algo dos outros para o nosso uso. A partir desta
definição, Belk (2010) trabalha o conceito de compartilhamento, contrastando o mesmo com outros dois conceitos,
sendo estes a doação de presentes e a troca de mercado. O compartilhamento não pode ser confundido então com
estes outros dois conceitos, embora as diferenças sejam sutis. Na doação de presentes não necessariamente se
compartilha o que é nosso para o uso de outros. Já na troca de mercado, a transação de um bem ocorre somente
mediante a troca deste bem por dinheiro (ou outra mercadoria) não havendo também compartilhamento.
Belk (2013) avança ainda mais na conceptualização de compartilhamento, indicando que compartilhar
pode ser um ato inclusivo, que é suscetível de fazer do destinatário uma parte de uma pseudo-família, neste caso o
compartilhamento pode ser caracterizado como “sharing in”, pois cumpre com a premissa de que o
compartilhamento tende a ser um ato comunal que nos liga a outras pessoas. Em contrapartida, quando o
compartilhamento envolve apenas um ato único, que não irá se repetir novamente, como compartilhar algum tipo de
informação com um estranho, informando-lhe as horas, por exemplo, o compartilhamento pode ser caracterizado
como “sharing out”, não havendo então uma ligação com o estranho no momento da partilha.
Este conceito de compartilhamento foi evoluindo, sendo que atualmente tem se tornado uma tendência
de mercado peer-to-peer (P2P), onde outro indivíduo serve como alternativa para o fornecimento de produtos ou
serviços, que antes eram tradicionalmente providenciados por indústrias já estabelecidas (ZERVAS; PROSERPIO;
BYERS, 2017). Surgem então os conceitos de economia compartilhada ou consumo colaborativo, no qual o
desenvolvimento da tecnologia da informação e a popularização da internet tiveram papel fundamental para o
crescimento desta nova tendência de consumo. Belk (2014) inclusive aponta que o compartilhamento é o que dá
origem e serve como base para novas formas de consumo, como o consumo colaborativo.
O compartilhamento por meio da internet se popularizou muito com as enciclopédias de informações que
podem ser compartilhadas gratuitamente (wikipedia), os sites de compartilhamento de conteúdo, imagem e vídeos
(youtube, instagram) e até mesmo com os o compartilhamento de arquivos de pessoa para pessoa (the pirate bay)
(HAMARI et al, 2015). Todas essas plataformas mencionadas pelo autor englobam o que é denominado de economia
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de compartilhamento, sendo que o fenômeno da economia compartilhada se possibilitou a partir do
desenvolvimento tecnológico, por simplificarem o compartilhamento de bens e serviços físicos e não físicos por
meio da disponibilidade de vários sistemas de informação pela internet.
Hamari et al (2015) também aponta que todas as características tecnológicas que impulsionaram o
fenômeno da economia compartilhada a se popularizar podem ser atribuídas também ao consumo colaborativo. O
autor inclusive aborda o tema do consumo colaborativo a partir de uma perspectiva tecnológica, ao invés de uma
perspectiva de cultura do consumidor, ressaltando assim a relevância que a tecnologia tem para o consumo
colaborativo.
No que diz respeito a uma definição mais precisa do termo “consumo colaborativo”, Felson e Spaeth
(1978) definem atos que remetem ao consumo colaborativo como os eventos em que uma ou mais pessoas
consomem bens ou serviços econômicos no processo de se envolverem em atividades conjuntas entre si. Embora
esta definição se concentre em atividades conjuntas que de alguma forma envolve o consumo, a mesma é muito
ampla, e não foca também na aquisição e distribuição dos recursos, baseando-se então apenas em um consumo
coordenado. Outra definição de consumo colaborativo foi dada por Botsman e Rogers (2011) sendo o
compartilhamento tradicional, empréstimos, negociação, aluguel, brindes e trocas. Contudo, assim como na outra
definição, esta também se mostra muito ampla.
A definição de consumo colaborativo utilizada para este trabalho vem de Belk (2014), que define este
fenômeno como as pessoas que coordenam a aquisição e distribuição de um recurso mediante uma taxa ou outra
compensação. Esta definição então engloba também a aquisição e distribuição dos recursos, além de incluir outras
compensações como forma de retribuição para a utilização do determinado recurso. Desta forma é possível
contemplar também atividades de compartilhamento que tenha outros tipos de compensações que não sejam
monetárias, como no caso de algum empréstimo ou troca.
Belk (2014), no entanto, deixa claro que esta definição de consumo colaborativo exclui certas atividades
de compartilhamento, como o caso do Couchsurfing.com, site que faz a ponte entre turistas que buscam hospedagem
gratuita durante a viagem e hospedes que estejam dispostos a recebê-los. Neste caso, como não existe nenhum tipo
de compensação, o autor não a caracteriza como consumo colaborativo. Esta definição também exclui a doação de
presentes, por não ter nenhum tipo de compensação àquele que dá o presente, e exclui as transações de mercado
tradicionais, pois estas são realizadas por empresas, não por pessoas.
Algumas pesquisas relacionadas ao consumo colaborativo estudam empresas que se denominam de “car
sharing”, ou compartilhamento de carro. Um estudo famoso sobre consumo colaborativo que estuda tais empresas é
o de Bardhi e Eckhardt (2012), utilizando o caso da empresa Zipcar. Belk (2014) atenta para que embora estas
empresas se autodenominem de empresas de compartilhamento de carro, elas se tratam na realidade de atividades de
locação, e que não existe de fato compartilhamento. Isto ocorre pois estas empresas possuem uma frota particular de
veículos, e os mesmos são disponibilizados ao público mediante uma taxa. Sendo assim, estas práticas não podem
ser consideradas consumo colaborativo e nem compartilhamento, pois não se tratam de uma atividade de pessoa
para pessoa. As próprias pessoas que deveriam coordenar a aquisição e distribuição de determinado recursos, no
caso o veículo. Logo, Belk (2014) denomina estas empresas de compartilhamento falso.
Cabe destacar que existem duas vertentes de estudos relacionadas ao consumo colaborativo, uma
mercadológica e a outra de sustentabilidade. A vertente mercadológica estuda o consumo colaborativo como uma
atividade de distribuição de recursos que deva ter obrigatoriamente uma taxa ou qualquer outra compensação
envolvida na transação. Nesta vertente se encontram autores como Belk (2010; 2014) e Bardhi e Eckahardt (2012). Já
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a vertente da sustentabilidade aborda este fenômeno como uma atividade que deva ser obrigatoriamente
ambientalmente sustentável. Nesta vertente têm-se autores como Molz (2013) e Heinrichs (2013).
Estas duas perspectivas geram diferentes interpretações do que pode ou não ser considerada uma
plataforma de consumo colaborativo. Na vertente mercadológica, por exemplo, plataformas como o couchsurfing não
são consideradas consumo colaborativo, pois não existe nenhum tipo de compensação envolvida neste modelo
específico. Já a vertente da sustentabilidade não considera consumo colaborativo atividades de compartilhamento de
carros, como o Zazcar, ou até mesmo plataformas como o Uber, por não considera-las sustentáveis.
Um dos principais motivos que impulsionaram esta nova tendência de consumo colaborativo foi também
a crescente preocupação com o meio ambiente (HAMARI et al, 2015). Segundo Botsman e Roger (2011) a percepção
do excesso de consumo, ou hiperconsumo, está se desgastando, sendo que os consumidores estão cada vez mais
preocupados com a escassez de recursos e cada vez mais interessados na ideia de reaproveitamento, surgindo assim
novas plataformas que sigam a linha do consumo colaborativo, ou seja, para o autor o consumo colaborativo é
associado com um consumo ambientalmente mais amigável.
O paradigma de desenvolvimento econômico e consumo cada vez mais são percebidos como sendo
insustentáveis. O impacto dos seres humanos no meio ambiente causou profundas mudanças na natureza, e hoje o
planeta se aproxima de atingir o limite da sua capacidade de oferecer recursos para o desenvolvimento econômico e
de consumo (VEZZOLI, 2012). Os níveis de consumo e a cultura de jogar fora são os principais responsáveis pela
destruição e desperdício de recursos (PISCICELLI; COOPER; FISHER, 2015). É com base neste contexto que se
popularizou estudos relacionados à sustentabilidade e ao consumo sustentável ou verde.
Embora os estudos relacionados à sustentabilidade e ao consumo verde tenham se disseminado nos
últimos anos, alguns autores argumentam que o crescente aumento de produtos verdes não é garantia de consumo
efetivamente sustentável, sendo que para tal é necessário que os sistemas tecnológicos que nos envolvem sejam
sustentáveis em suas raízes, ou seja, o nível de produção e de consumo não pode ser maior do que é possível ser
produzido sem agredir o meio ambiente (GONÇALVEZ; MOURA, 2007; BREZET, 1997).
Gordon (2011) inclusive argumenta que é necessário que haja primeiramente uma mudança
comportamental nos indivíduos, devendo diminuir efetivamente o consumo para se atingir a sustentabilidade. Neste
sentido, Botsman e Rogers (2011) apontam que o consumo colaborativo pode então ser visto como um novo
modelo de consumo, que vai justamente contra o hiperconsumo. O consumo colaborativo, mais do que uma
tendência do marketing, trata-se de um fator crucial para o desenvolvimento sustentável.
Para Belk (2014) o compartilhamento faz sentido em uma perspectiva econômica, prática e ambiental para
o consumidor, além de fazer sentido também para os negócios que são devidamente flexíveis para adotar tais
práticas. Benoit et al (2017) aponta que o consumo colaborativo se diferencia das transações de mercado tradicionais
pelo número de agentes que participam da transação, enquanto em uma transação tradicional geralmente participam
dois agentes, no consumo colaborativo geralmente três agentes são envolvidos. Trata-se então de uma tríade.
Os três agentes que constituem o consumo colaborativo são especificamente o consumidor que busca os
ativos, o fornecedor do serviço de pares e o fornecedor da plataforma. O terceiro agente então que diferencia o
consumo colaborativo de uma transação tradicional, sendo este o fornecedor da plataforma. Benoit et al (2017) toma
como exemplo de consumo colaborativo o Uber, sendo que o fornecedor do serviço de pares neste caso específico
se trata do motorista do Uber, e o fornecedor da plataforma refere-se ao aplicativo Uber em si.
Os motivos que levam o agente fornecedor do serviço de pares a se engajar no consumo colaborativo
tratam-se dos benefícios econômicos, disponibilizando seus recursos próprios para o consumidor, mediante uma
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taxa, tendo maior liberdade empreendedora, sendo que o fornecedor disponibilizará seu recurso somente quando o
mesmo desejar. Os motivos que levam o agente fornecedor da plataforma a se engajar no consumo colaborativo, por
sua vez, são os benefícios econômicos de providenciar tal serviço e a uma reação positiva do mercado a este tipo de
consumo. Devido às mudanças nos paradigmas de consumo e a crescente flexibilidade demandada pelos
consumidores, os fornecedores veem nas plataformas colaborativas uma oportunidade de atender a este tipo de
mercado consumidor (BENOIT et al, 2017).
No que tange o comportamento do consumidor, algumas pesquisas foram realizadas focando nos fatores
que motivam estes a se engajarem em plataformas de consumo colaborativo. Entre os fatores estudados que podem
influenciar na atitude de consumir colaborativamente, a consciência socioambiental seja talvez um dos principais.
Isso ocorre pois existe uma expectativa muito grande de que a participação no consumo colaborativo seja
ecologicamente sustentável (HAMARI et al, 2015).
Em estudo que investiga os motivadores intrínsecos e extrínsecos ao indivíduo relacionados ao consumo
colaborativo, Glind (2013) observou que a preocupação com o meio ambiente era um fator intrínseco motivador
muito forte para se utilizar em plataformas de consumo colaborativo. A expectativa de que este tipo de consumo seja
ecologicamente sustentável se alinha às características intrínsecas destes indivíduos que buscam contribuir para um
ambiente mais sustentável. Pizzol (2017) inclusive coloca a consciência socioambiental como uma das dimensões em
sua escala para se mensurar o consumo colaborativo dos indivíduos.
Outro fator identificado que serve como motivador ao consumo colaborativo refere-se à identidade
social. Os humanos possuem um forte e inato desejo para formar e manter relacionamentos com outros indivíduos.
Assim como outras redes sociais, os membros de uma rede de consumo colaborativo possuem uma sensação de
pertencerem a este grupo no qual o mesmo se engaja (BARNES; MATSSON, 2017). Pizzol (2017) também
determina em sua escala a identidade social como fator motivador para o engajamento em atividades compartilhadas.
Glind (2013) aponta o caráter social, assim como o ambiental, como característica intrínseca ao consumo
compartilhado. Neste sentido, a identidade social perante a comunidade também se mostra como um dos fatores que
motivam o consumo colaborativo.
A confiança é outro fator identificado como motivador para o consumo colaborativo, a medida que os
riscos percebidos seriam um fator inibidor a este consumo. Segundo Pizzol (2017) a expectativa de problemas e a
incerteza atuam negativamente no processo de tomada de decisão de consumir colaborativamente. Barnes e Matsson
(2017) também argumentam que a assimetria informacional entre os pares envolvidos na transação é percebida como
um risco e afeta negativamente na intenção de participar desta atividade. Esta assimetria ocorre pela falta de
confiança de uma das partes envolvidas, geralmente o consumidor final, e devido à falta de salvaguardas na prestação
de determinados serviços, como os de locação. Os autores então apontam que as redes de compartilhamento
obtiveram sucesso ao construírem confiança entre os participantes, desenvolvida a partir da maior troca de
informações e salvaguardas para os consumidores. Pizzol (2017) também indica que a partir do momento que existe
a confiança entre os pares, a mesma servirá como um motivador para o engajamento no consumo colaborativo.
O prazer e a conveniência também foram um dos fatores estudados que motivam o consumo
colaborativo. O prazer derivado de uma atividade serve como motivador para que esta atividade seja repetida, sendo
este percebido como um importante motivador em atividades de compartilhamento (HAMARI et al, 2015). Barnes e
Matsson (2017) também propõem o prazer em seu modelo teórico ao tentar explicar os fatores que levam o
consumidor a se engajar em plataformas de compartilhamento. O prazer ocorre devido à conveniência relacionada
ao consumo colaborativo, que possui a capacidade de proporcionar conforto ou bem-estar ao indivíduo e, desta
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forma, facilitando sua rotina (PIZZOL, 2017). A autora inclusive determina a conveniência como dimensão em sua
escala de consumo colaborativo.
O custo é um principio que pode influenciar positivamente ou negativamente no consumo colaborativo.
Pizzol (2017) aponta que os custos quando são percebidos como sendo muito elevados criarão resistência a esta
prática. Em contrapartida, quando esta plataforma possui a capacidade de reduzir os gastos com aquisição de
produtos ou acesso a custos mais baixos, esta situação se caracteriza como motivadora ao consumo compartilhado.
Hamari et al (2015) e Barnes e Matsson (2017) também incluem os benefícios econômicos percebidos no consumo
colaborativo como motivadores a se engajar neste tipo de consumo.
Outros fatores que são percebidos como inibidores do consumo colaborativo são a privacidade e a
possessividade. Por se tratar de uma plataforma de compartilhamento, a falta de privacidade pose se tornar um fator
de resistência para este tipo de plataforma (PIZZOL, 2017). Já no que diz respeito à possessividade, Belk (1985,
2010, 2017) já apontava que características relacionadas ao materialismo, como a questão da posse, vai de encontro
com atividades de compartilhamento, sendo que isso ocorre devido ao fato de que nas atividades de
compartilhamento o consumidor não será o proprietário deste determinado bem, sendo apenas um usuário, o que
pode inibir sua participação em tais atividades.
Os estudos relacionados a este fenômeno cresceram nos últimos anos (NARASIMHAN et al, 2017).
Embora o primeiro artigo do tema tenha sido de 1978, o assunto começou a ganhar destaque na literatura acadêmica
nos anos recentes, sendo que o número de publicações cresceu ano após ano desde 2014.
O periódico que mais teve publicação de artigos relacionados a consumo colaborativo foi o Journal of
Cleaner Production, com o total de 71 publicações. Este periódico direciona suas pesquisas na prática da produção mais
limpa, ambiental e sustentável, porém, voltado para a indústria. A maior parte dos artigos deste periódico trata do
consumo colaborativo sob a ótica da sustentabilidade e do meio ambiente, abordando o tema utilizando casos
específicos de consumo colaborativo, sendo que poucos focam no comportamento do consumidor em específico.
Periódicos específicos da área de comportamento do consumidor tiveram uma participação menor nas
publicações. Os que mais se destacaram foram o International Journal of Consumer Studies e o Journal of Consumer
Behaviour. Os dados reforçam a afirmação de Kumar et al (2018), de que a maior parte da literatura e da mídia popular
focam no crescimento do consumo colaborativo, tratando do assunto a partir do ponto de vista da empresa, com um
número menor abordando a perspectiva do consumidor.
Um dos principais autores a respeito do tema compartilhamento e consumo colaborativo refere-se à
Russel Belk, que possui os dois artigos com maior número de citações na área. Os artigos são Sharing (2010) e You are
what you can access: Sharing and collaborative consumption online (2014). Ambos são artigos conceituais, com o primeiro
abordando especificamente o conceito de compartilhamento, e o segundo trazendo a questão da internet e da
tecnologia para a sua popularização. A Tabela 1 apresenta os artigos com maior número de citações.
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Tabela 1. Artigos com maior número de citações.

Autor

Ano Artigo

Periódico

Belk.

2010 Sharing

Journal of consumer research

301

Belk.

2014

Journal of Business Research

268

Journal of Consumer Research

179

Organization & Environment

153

Bardhi,
Cohen,
Kietzmann.

2014

Hamari,
2015

Ukkonen
Felson,
Spaeth.

consumption online

2012 Access-Based Consumption: The Case of Car Sharing

Eckhardt.

Sjöklint,

You are what you can access: Sharing and collaborative

1978

Ride on! Mobility business models for the sharing
economy
The sharing economy: Why people participate in
collaborative consumption
Community Structure and Collaborative Consumption:
A Routine Activity Approach

Citações

Journal Of The Association For
Information

Science

And

124

Technology
American Behavioral Scientist

107

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados (2018).

Com a exceção do artigo de Hamari et al (2015), todos os outros se tratam de pesquisas conceituais.
Felson e Spaeth (1978) foram os primeiros autores a tratar do consumo colaborativo, vendo-o como uma estrutura
comunitária. Bardhi e Eckhardt (2012) estudam a natureza do acesso, uma vez que este contrasta com a propriedade
e o compartilhamento. Cohen e Kietzmann (2014) abordam o tema através da perspectiva da mobilidade, pelo fato
da noção de compartilhar de bicicletas, carros e até mesmo passeios sob demanda passam a ganhar popularidade.
Dentre os artigos de maior impacto, o único que utiliza de um método quantitativo em sua análise é o de
Hamari et al (2015). Este artigo se aprofunda na questão do que motiva os consumidores a se engajarem no consumo
colaborativo, que até então, havia muito poucos estudos sobre o assunto. Para tal análise, o autor utiliza-se de um
modelo de equações estruturais para verificar como os construtos sustentabilidade, divertimento, reputação e
benefícios econômicos influenciam na intenção de consumo colaborativo, mensurada em uma escala desenvolvida
pelo próprio autor.
No que se referem aos métodos, os trabalhos inicias eram exploratórios e visavam compreender este novo
fenômeno, aperfeiçoando e delimitando a definição de consumo colaborativo ou economia compartilhada. Segundo
Lakatos e Marconi (2011), as pesquisas exploratórias são uma sondagem inicial, a partir de dados secundários ou
metodologias qualitativas, para melhor compreensão de determinado fenômeno, sendo que hipóteses podem ser
geradas como resultado. Os trabalhos de Belk (2010; 2014) e Bardhi e Eckhardt (2012), que são os trabalhos com
mais citações, são exploratórios em sua abordagem.
A partir de 2015, com a crescente no número de publicações do tema, houve um aumento nos trabalhos
descritivos. Segundo Malhotra (2012) as pesquisas descritivas utilizam de levantamentos e dados documentais para
analisar e descrever o objeto. Nestes trabalhos, alguma plataforma específica de consumo colaborativo é selecionada,
e dados são levantados a seu respeito para descrevê-la. Alguns trabalhos, como o de Wallsten (2015) utilizam de um
conjunto de dados detalhados da Comissão de Táxis e Limusine da cidade de Nova Iorque, as reclamações de táxi de
Nova Iorque e Chicago, além de informações do Google Trends sobre a popularidade do Uber para realizar sua análise.
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Outros trabalhos, como o de Cohen (2016) utilizaram o algoritmo de precificação do Uber e os dados dos
consumidores na plataforma para estimar as elasticidades da demanda em vários pontos ao longo da curva de
demanda. Já Zervas et al (2017) analisam a entrada do Airbnb no estado do Texas e quantificam seu impacto na
indústria hoteleira do Texas na década seguinte. Os dados foram coletados de vários locais, desde o próprio site da
Airbnb, até dados do governo texano e aplicativos de avaliação de hotéis como o TripAdvisor.
Entre 2017 e 2018 as pesquisas de experimentação a respeito de consumo colaborativo aumentaram. De
acordo com Malhotra (2012) a experimentação é o método que busca princípios causais, visando definir leis e
modelos teóricos. Artigos como o de Hamari et al (2015) e Barnes e Mattsson (2017) utilizam de modelos de equação
estrutural para identificar como alguns construtos se relacionam com o consumo colaborativo, e desta forma,
estabelecer modelos teóricos que explicam o comportamento do consumidor.
Shulga et al (2017) utiliza de um modelo experimental para examinar percepções entre as gerações na cocriação de valor, amizade comercial e iniciação de relacionamento. Mahadevan (2018) utiliza de um modelo de
equação estrutural para examinar as atitudes e motivações de usuários de plataformas de hospedagem, como o
Airbnb, e como essas atitudes influenciavam na satisfação com tais serviços. Estes são alguns dos artigos que
utilizam de experimentos e/ou modelos de equação estrutural como metodologias, no intuito de criar algum modelo
teórico explicativo.
No intuito de compreender e explicar o comportamento do consumidor, muitas pesquisas têm utilizado a
teoria do comportamento planejado para atingir estes objetivos. Esta teoria considera as crenças comportamentais,
normativas e de controle, para explicar atitude, influência e intenção comportamental (AZJEN, 2002; BARNES;
MATSSON, 2017). A próxima subseção abordará a teoria do comportamento planejado (TCP), desenvolvida por
Fishbein e Ajzen (1975), pois a mesma servirá como base para os construtos a serem estudados no presente trabalho.

2.2. Teoria do Comportamento Planejado
A partir da década de 1960, quando os pesquisadores sociais passaram a estudar a relação existente entre
atitude e comportamento, muitos pesquisadores descobriram que essa relação aparentava ser insuficiente e ainda
muito fraca para compreender o comportamento humano, portanto os acadêmicos da área buscaram aprimorar o
poder preditivo da atitude, desenvolvendo modelos explicativos mais robustos e integrados, evidenciando assim a
grande relação existente entre a atitude e o comportamento em si (ARMITAGE; CONNER, 2001).
Um dos modelos que passou a ganhar destaque na literatura acadêmica refere-se ao modelo teórico da
ação racional, desenvolvido por Fishbein e Azjen (1975), e posteriormente complementado por Azjen (1985). Esta
teoria recebeu grande atenção nos estudos relacionados ao comportamento do consumidor devido ao fato de prever
de maneira satisfatória a intenção e o comportamento do indivíduo, sendo estas escolhas feitas de maneira racional
(SHEPPARD; HARTWICK; WARSHAW, 1988).
Segundo o modelo, no sentido de compreender o comportamento do indivíduo, é necessário, em um
primeiro momento, identificar os determinantes das intenções comportamentais, ou crenças comportamentais, sendo
estes a atitude, que se refere ao aspecto pessoal, e as normas subjetivas, que estão relacionadas as normas da
sociedade, ou a influência social (FISHBEIN, AZJEN, 1975). A partir destes dois determinantes seria possível
predizer a intenção de comportamento de um indivíduo que posteriormente poderia representar o seu
comportamento.
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Para Armitage e Conner (2001), destes dois determinantes, as crenças comportamentais, que estabelecem
uma maior relação entre a atitude do indivíduo em relação ao seu comportamento, tem um poder de predição grande
sobre o comportamento do indivíduo, sendo maior que o segundo determinante. As crenças normativas teriam um
poder de predição mais moderado, embora ainda importante para a compreensão do comportamento final. Este
estudo evidencia a importância destes dois fatores para a compreensão do comportamento humano.
Azjen (1985), contudo, apresenta algumas críticas referentes à este modelo, argumentando que nem
sempre a intenção comportamental irá traduzir-se em comportamento real em si, sendo que isto ocorre pois existem
neste processo algumas limitações circunstanciais. O autor então aponta que a intenção comportamental não pode
ser a determinante exclusiva do comportamento, existindo também o comportamento percebido de controle, ou seja,
a crença de que a intenção comportamental será bem sucedida, não havendo nenhum tipo de limitação para tal.
Neste sentido Azjen (1985) propõe, com base no modelo de ação racional, a teoria do comportamento planejado
(TCP), incluindo a crença comportamental de controle junto às crenças comportamentais e normativas.
A TCP passou a ser utilizada então em vários estudos, de diversos contextos diferentes, que buscam
explicar o comportamento humano. Tais pesquisas se estenderam também no que se refere ao comportamento de
intenção de consumo. Bagozzi et al (2000) utiliza este modelo ao consumo aplicado a restaurantes de fast food.
Diógenes, Silva e Costa (2017) utiliza esta teoria ao testar um modelo de equação estrutural sobre o efeito do
ceticismo na atitude e intenção de compra de produtos verdes.
Armitage e Conner (2001) identificaram também que a crença comportamental de controle, nesta
remodelada teoria do comportamento planejado, possui uma variação significativa na intenção comportamental do
indivíduo, independente dos dois determinantes da teoria da ação racional. Ou seja, esta terceira variável se mostrou
um importante preditor comportamental, sendo uma adição que agrega maior robustez à TCP.
Segundo Azjen (2002), a TCP supõe que as decisões tomadas pelos indivíduos são todas racionais,
utilizando então de maneira sistemática as informações que o indivíduo tem a sua disposição, e levando em
consideração as possíveis consequências destas ações (com base nas crenças normativas e de controle), para enfim
decidir qual será o comportamento. O autor argumenta que segundo a teoria a ação humana é guiada por três tipos
de crenças, sendo elas: a crença sobre as prováveis consequências do comportamento (crenças comportamentais), a
crença sobre as expectativas normativas de outros indivíduos (crenças normativas) e a crença da presença de fatores
que podem facilitar ou impedir o desempenho de determinado comportamento (crenças de controle), sendo este
último componente acrescentado por Azjen (1985), na elaboração da TCP.
Em combinação, essas crenças irão gerar atitudes sobre o comportamento, que podem ser positivas ou
negativas, uma atitude em relação às normas subjetivas e por fim, quanto maior o controle percebido, maior será a
intenção de realizar determinado comportamento. Como regra geral da teoria, quanto mais favorável a atitude, a
norma subjetiva e quanto maior for o controle percebido, maior será a intenção da pessoa de realizar o
comportamento em questão (AZJEN, 2002).
Embora o desenvolvimento desta teoria tenha se dado em 1985, a mesma é reproduzida e utilizada para
embasar diversas pesquisas relacionadas a comportamento. A eficácia do poder preditivo da TCP, por exemplo, foi
demonstrada por Yadav e Pathak (2017). Os autores visaram compreender o comportamento de compra de
produtos verdes em um país emergente, no caso a Índia. Utilizando os três determinantes desta teoria foi
identificado que estes três pilares suportam totalmente, dentro de um modelo de equações estruturais, a intenção de
compra e posteriormente o comportamento de compra de produtos verdes dentro deste país emergente. A TCP,
portanto, pode explicar e auxiliar na compreensão do comportamento para este estudo.
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A Figura 1 está representando estes três determinantes da TCP, sendo utilizado o modelo para esta teoria.

Figura 1. Modelo da Teoria do Comportamento Planejado.

Fonte: Azjen (1991).

Segundo Azjen (1991), as crenças comportamentais irão gerar as atitudes que o indivíduo terá frente a
determinado comportamento.

Estas crenças referem-se às prováveis consequências do comportamento em

específico, gerando uma atitude que pode ser positiva ou negativa. Ou seja, caso o indivíduo acredite que
determinado comportamento lhe trará benefícios e terão boas consequências, o mesmo apresentará uma atitude
positiva em ralação a este comportamento. Em contrapartida, caso o indivíduo tenha crença de que aquele
comportamento irá prejudica-lo de alguma maneira, lhe trazendo más consequências, o mesmo terá atitudes
negativas em relação ao comportamento, diminuindo assim a intenção de realizar o comportamento.
As crenças normativas, ou as expectativas normativas de outros indivíduos, irão resultar em pressão social
percebida, ou norma subjetiva. Esta pressão social ou norma subjetiva pode vir de determinado grupo de amigos ou
familiares, que poderão influenciar e moldar a intenção comportamental do indivíduo. Regras sociais, formais e
informais, exercem uma pressão na intenção do indivíduo realizar determinado comportamento, sendo que caso o
comportamento seja percebido como socialmente ruim ou inaceitável, diminuirá a intenção do indivíduo de realizar
o mesmo (AZJEN, 2002).
As crenças de controle irão determinar qual o controle percebido do indivíduo para a realização do
comportamento. Segundo Azjen (1991) os recursos e as oportunidades disponíveis ditam a probabilidade de
realização comportamental. Essa percepção não somente se limita ao controle real, mas envolve também a percepção
do controle comportamental e como isso impacta nas intenções. Estes recursos e oportunidades podem ser
representados, segundo o autor, como o tempo, dinheiro, habilidades, a cooperação de outros, entre outros fatores
que irão influenciar no quanto o indivíduo tem o controle para poder realizar determinado comportamento. Quanto
maior o controle percebido, maior a intenção comportamental do indivíduo, e quanto maior o controle real do
indivíduo, maior a probabilidade da intenção comportamental efetivamente se tornar um comportamento.
Esta teoria vem sendo muito utilizada em estudos relacionados ao comportamento do consumidor pois a
mesma explora a intenção comportamental do indivíduo. Sendo assim, esta teoria comporta fatores como o contexto
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social, incluindo como variáveis sociodemográficas podem influenciar nas atitudes e consequentemente na intenção
de consumo dos indivíduos (BARNES; MATTSON, 2017).
Diógenes, Silva e Costa (2017) utilizam desta teoria também para demonstrar que a mesma pode ser
utilizada para se compreender as razões que inibem a intenção comportamental. Os autores utilizam do ceticismo,
uma descrença, como fator fundamental para se compreender o comportamento do consumidor. Seguindo a linha de
raciocínio desta teoria, esta descrença agiria como um inibidor tanto para a atitude, quanto para a intenção
comportamental, possuindo então um efeito oposto.
No que tange o consumo colaborativo, Barnes e Mattsson (2017) também utiliza dos conceitos da TCP
para melhor compreensão deste fenômeno de estudo. Os autores exemplificam, dentro do contexto de consumo
colaborativo, que a atitude de um indivíduo em relação ao aluguel de um quarto pelo Airbnb ou a utilização de um
serviço como o Uber pode ser determinada por custos e benefícios, que são percebidos cognitivamente pelo
indivíduo, racionalizados, ponderados, para que por fim o consumidor possa avaliar se o aluguel do quarto ou a
utilização do serviço é uma coisa boa ou ruim a ser feita, baseado em suas consequências.
Em relação às normas subjetivas, no qual diz que a influência da pressão social para a realização de um
comportamento específico também é considerada. No momento da locação de um quarto pelo Airbnb ou a
utilização de um serviço de Uber, os amigos e familiares exercem algum tipo de pressão, que pode vir a ser
determinante para o comportamento final. Tais fatores são levados em consideração nesta teoria, e podem ser
aplicados no contexto do consumo colaborativo (BARNES; MATTSON, 2017).
Ainda sobre o consumo colaborativo conforme os autores, o terceiro determinante, que se refere à crença
de controle, também pode ser aplicado neste contexto de pesquisa. Questões relacionadas à condição financeira
podem exercer papel fundamental no comportamento final, pois mesmo que os outros dois determinantes sejam
contemplados, o indivíduo pode não ter condição financeira o suficiente para alugar um quarto no Airbnb, ou tornar
as viagens por meio do aplicativo Uber algo frequente, portanto a crença de controle também é perceptível dentro
do tema de compartilhamento e consumo colaborativo.
A TCP foi aplicada também em estudos relacionados ao materialismo e possessividade (ROETS et al,
2006; EFRAT; SHOHAM, 2013), aos valores de consumo verde (NIAURA, 2013; MANCHA; YODER, 2015;
PAUL, MODI, PATEL, 2016) e à prontidão para o uso de tecnologias (MATHIESON, 1991; LYNNE et al, 1995;
ABOELMAGED, 2010). Um maior detalhamento sobre cada um dos estudos será dado em suas respectivas
subseções.
O fator central ao aplicar esta teoria é a intenção comportamental do indivíduo para desempenhar certo
comportamento. A intenção captura os fatores motivacionais que irão influenciar o comportamento, como por
exemplo, o quanto o indivíduo está disposto a se esforçar para fazer algo, ou quanto planejamento será necessário o
indivíduo realizar tal comportamento. Estes fatores influenciam na intenção do indivíduo de ter determinado
comportamento, e quanto maior for esta intenção, maior será a chance do comportamento em si se realizar. Deve
ficar claro, no entanto, que uma intenção comportamental irá apresentar o comportamento em questão somente se
estiver sob controle voluntário (AZJEN, 1991).
Nas próximas subseções serão abordados os construtos a serem explorados neste trabalho que
influenciam na intenção de consumo colaborativo, sendo eles a possessividade, aos valores de consumo verde, a
prontidão para o uso de tecnologias e os recortes de por idade, relacionando os mesmos à TCP.
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2.3. Materialismo e Possessividade
O padrão de vida em que se busca a felicidade via consumo surgiu na Europa por volta dos séculos XV e
XVI, e atingiu o ápice na vida pós-industrial. Essa orientação de vida baseada em consumo é também chamada de
materialismo, que é descrita por Belk (1985) como a importância que um consumidor atribui a bens mundanos.
Quanto maior o nível de materialismo do indivíduo, as posses passam a assumir um lugar central na vida de uma
pessoa e as mesmas acreditam que os bens materiais são quem proporcionam as maiores fontes de satisfação e
insatisfação.
O tema materialismo ganhou maior projeção no mundo acadêmico com o trabalho de Belk (1985), com o
título de Materialism: Trait Aspects of Living in the Material World. O autor caracteriza o termo como uma busca
incessante por status e poder, o indivíduo necessita então construir uma imagem perante a sociedade, se auto
afirmando em relação a outros indivíduos.
Segundo Belk (1983) os três principais construtos relacionados ao materialismo são a possessividade, o
egoísmo e a inveja, formando a sua escala de mensuração de materialismo. Segundo o autor o egoísmo se
relacionado ao materialismo quando o indivíduo não quer dar ou compartilhar algo com os outros. A inveja se
relaciona ao materialismo quando o indivíduo sente desprazer com o sucesso ou felicidade de outro, pelo fato do
primeiro não ter esta posse. Por fim, a possessividade é definida como a inclinação e a tendência de manter o
controle ou a propriedade de determinado bem material. Este último construto está intimamente relacionado com o
consumo colaborativo, pois neste modelo de consumo a questão da propriedade é substituída pela licença ou direito
de uso de determinado produto/serviço (ANNARELLI; BATTISTELLA; NONINO, 2016). Neste sentido o
presente estudo trará mais foco a questão da possessividade, referente ao materialismo.
É com base neste contexto de entendimento de materialismo que o tema passou a ser estudado com
maior frequência na área de marketing (SANTINI et al, 2017). O construto passou a ser estudado então sob a ótica
destas três dimensões, sendo elas a possessividade, o egoísmo e a inveja. Os estudos então verificam estas variáveis
observáveis para identificar os objetivos de vida, os estados desejados ou os desejos de consumo dos indivíduos.
A partir destes trabalhos, especialmente os de Belk, as pesquisas sobre o materialismo no contexto do
consumidor se intensificaram a partir da década de 90, visando a compreensão do comportamento dos consumidores
levando em consideração o construto de materialismo. Os estudos identificaram então que a posse, do ponto de vista
do materialismo, é visto como um papel determinante na vida e na identidade dos indivíduos. É um elemento
estudado para se verificar os níveis de satisfação ou não destes indivíduos (WATSON, 2003).
Em estudo mais recente a respeito de materialismo e possessividade, Santini et al (2017) faz uma meta
análise a respeito do construto, sendo que este estudo reforça e consolida a relação existente entre materialismo e
percepção de valor hedônico, influência interpessoal, satisfação com a vida e renda. No que se refere ao materialismo
e o consumo, o estudo também consolidou a significância do construto em relação à intenção de compra, compra
impulsiva, compra compulsiva, consumo conspícuo, consumo de status e envolvimento do consumidor. Neste
sentido, cabe salientar a importância de se estudar o construto do materialismo no que tange o comportamento de
consumo dos indivíduos.
Em se tratando de consumo colaborativo, Belk (2007) argumenta que os valores materialistas dificultam a
participação em alguma atividade de compartilhamento. Isso ocorre pois indivíduos materialistas preferem manter os
recursos para si mesmo (em termos financeiros e de propriedade) e se mostram relutantes em participar de atividades
de compartilhamento mesmo entre amigos e família. Ocorre então o que o autor denomina de um conflito de valor
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entre o compartilhamento, com o consumidor sendo apenas usuário, e o materialismo, havendo a necessidade de
haver posse sobre determinado produto. Sentimentos de possessividade dificultam e desencorajam o
compartilhamento, fundamental para o consumo colaborativo (BELK, 2007; BELK, 2017).
No que se refere ao materialismo e a possessividade à TCP, foram realizados alguns estudos relacionando
esta teoria ao materialismo (ROETS et al, 2006; EFRAT; SHOHAM, 2013). Roets et al (2006) estudou o impacto do
materialismo sobre as atitudes em relação ao racismo, identificando por meio da pesquisa que esta prática é um forte
preditor do racismo, embora sua influência seja mediada por outros fatores também, como egoísmo. Efrat e Shoham
(2013) por outro lado inserem este construto na TCP, ao analisarem as motivações que levam ao comportamento
agressivo ao dirigir, e como o materialismo se relaciona a estas atitudes. Neste sentido, é possível relacionar o
conceito de materialismo ao construto de atitude frente ao comportamento, podendo o mesmo influenciar nesta
atitude, o que por sua vez influenciará na intenção comportamental.
No que diz respeito à relação entre o materialismo e o consumidor, Annarelli, Battistella e Nonino (2016)
apontam que aceitação dos consumidores representa uma barreira para a doção de modelos produtos/serviços,
como no caso do consumo colaborativo, Vezzoli et al (2012) indicam também que a aceitação passa pela questão
cultural, ou a resistência do consumidor em mudar seus hábitos culturais. A questão cultural representa uma
mudança que deve haver na atual cultura de consumo, onde é necessário que o consumidor seja proprietário do
produto em si, para uma cultura onde o consumidor se torna apenas usuário, e não tem mais a posse do objeto
(BELK, 2014).
Santini et al (2017) ainda aponta que o materialismo impacta positivamente a intenção de compra dos
indivíduos, isso pois a intenção de compra se relaciona diretamente com a questão da possessividade. A partir do
momento que o consumidor passa a comprar e consumir para atender suas necessidades, o ato da compra passa a ser
percebida como uma satisfação, algo positivo, evidenciando assim uma relação positiva entre a intenção de compra e
a possessividade, como evidenciado por Sun et al (2017), em estudo sobre produtos de luxo.
A possessividade, segundo Belk (1988), pode ser definida como “aquilo o que chamamos de nosso”, e implica
na identificação pessoal daquele item como sendo uma extensão do indivíduo. Para o autor, na tentativa de entender
o comportamento do consumidor, mostra-se necessário analisar e entender o vínculo que o consumidor tem com a
sua posse. O consumo e a posse é uma questão cultural, onde o consumidor tenta se expressar por meio da posse
material de determinado produto. Em suma, a posse material é crucial para a cultura individual do consumidor,
devido às conexões simbólicas e históricas que o consumidor coloca em determinado objeto (BARDHI;
ECKHARDT; ARNOULD, 2012).
Crozier (2017) ainda afirma que a questão da posse possui também consequências psicológicas. O
consumidor avalia os itens de maneira melhor quando o mesmo possui este item, isso ocorre pois o indivíduo, a
partir do momento que se tornou proprietário de determinado objeto, passa a identifica-lo não apenas como um
objeto comum, ele passa a ser uma extensão da personalidade de tal indivíduo.
Richins (1987) também descreve o materialismo como um elemento cultural do consumidor, sendo
defendida como a ideia de que bens materiais são o caminho para a felicidade, e que a satisfação na vida não é
atingida pelas interações sociais ou valores culturais da sociedade no qual o indivíduo está inserido, mas sim pela
interação e possessão de objetos materiais.
Essa percepção da cultura de hiperconsumo e o materialismo como caminho para a felicidade vem
perdendo força nos últimos anos, conforme indicam Belk (2014) e Bardhi e Eckhardt (2012), sendo que o próprio
surgimento de novos modelos de consumo, como o consumo colaborativo, indicam o enfraquecimento desta
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cultura. Contudo, mesmo que tal cultura tenha perdido força nos últimos anos, Annarelli, Battistella e Nonino (2016)
apontam ser evidente na literatura uma resistência do consumidor à mudança cultural, onde o mesmo não tem mais a
posse de determinado produto. Neste sentido, a resistência a uma mudança cultural no consumo pode refletir em um
motivo para que o consumidor não se engaje em um modelo de consumo colaborativo.
Já em estudo mais recente de Belk (2017), o autor argumenta que o materialismo e a possessividade não
apenas desempenham um papel importante para inibir a intenção de participar de uma atividade de
compartilhamento, como também incentiva o estilo de vida dos consumidores que não se importam com a
sustentabilidade ambiental.
Para o autor fica evidente a relação negativa entre o consumo colaborativo e o materialismo. Se por um
lado a possessividade inibe futuras intenções de consumo colaborativo, por outro lado, quanto mais o consumidor
participa de atividades de compartilhamento, mais ele se importa com questões relacionadas com a sustentabilidade e
também inibe tendências materialistas.
Ao considerar o conflito de valor existente entre a possessividade e o compartilhamento (BELK, 2017),
somado à questão levantada por alguns autores a respeito da necessidade de haver uma mudança cultural forte para a
transição de um modelo de consumo tradicional para um de consumo colaborativo, surge então a primeira hipótese
para este trabalho:
H1: A possessividade impacta negativamente na intenção de consumo colaborativo.
Na próxima subseção será abordado o construto dos valores de consumo verde, juntamente com sua
relação com o consumo colaborativo.

2.4. Valores de Consumo Verde
O termo sustentabilidade data desde o século 18, quando já emergiam nas principais nações uma
preocupação com o aumento da população e a sua consequência para o consumo de recursos naturais. A
consequência seria uma escassez cada vez maior destes recursos, impedindo assim a alimentação e a produção de
diversos produtos, afetando diretamente desenvolvimento econômico (DU PISANI, 2006).
Ainda segundo a autora, o primeiro trabalho que ganhou popularidade e trouxe notoriedade ao problema
foi “Essay on the principle of population as it affects the future improvement of society”, de Thomas Robert Malthus, publicado
em 1798. Este trabalho afirmava que o grande aumento da população ameaçaria superar a produção de alimentos,
devendo, portanto, restringir este aumento da população. É neste contexto que surge o conceito de desenvolvimento
sustentável, onde deve existir o crescimento econômico e de produção, mas ao mesmo tempo garantir a preservação
do meio ambiente (DU PISANI, 2006).
Passam a surgir estudos, então, que buscavam compreender a relação entre o consumidor e o
comportamento sustentável (HAWS; WINTERICH; NAYLOR, 2014). Embora as pesquisas relacionadas ao
impacto do ser humano no meio ambiente descrevam as relações entre atitudes, crenças, preocupações e
comportamento em favor do meio ambiente, os pesquisadores da área reconhecem a grande importância que os
valores desempenham como antecedente primário de ações ambientais (KATZ-GERRO et al, 2017).
O termo “valores” utilizado nesta pesquisa refere-se à definição de valores como construções
psicológicas, sendo estes os "princípios orientadores na vida de uma pessoa ou outra entidade social" (SCHWARTS, 1994). A
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partir da constatação de que os valores desempenham um papel importante na motivação de estilos de vida
sustentáveis, é sugerido que os valores ambientais sejam disseminados primeiramente, para que assim seja possível
promover o comportamento pró-ambiental na sociedade (HOWELL; ALLEN, 2017). Segundo Katz-Gerro et al
(2017) as preocupações altruístas sobre os impactos das mudanças climáticas nas futuras gerações humanas e nas
pessoas mais pobres são consideradas grandes motivadoras de um comportamento ambientalmente responsável.
Segundo Lorek e Spangenberg (2014), o termo desenvolvimento sustentável surgiu como um conceito
convincente, no qual o desenvolvimento econômico, produtivo e de consumo garantiam a prevenção do meio
ambiente, para que as futuras gerações possam conviver e usufruir dos mesmos recursos. Contudo, nos últimos anos,
esse conceito se enfraqueceu, devido à má interpretação do mesmo, fazendo com que atualmente pouco tenha
atingido o patamar de real sustentabilidade.
Uma dos motivos apontados para esta dificuldade em atingir uma sustentabilidade genuína refere-se ao
comportamento de consumo dos indivíduos. Os consumidores buscam satisfazer cada vez mais seus desejos, sem
levar em consideração o impacto destas práticas no meio ambiente. A discussão inclusive não se limita a apenas o
indivíduo, esse é um problema cultural, do estilo de vida seguido pelas sociedades modernas (SPAARGAREN,
2003).
O comportamento ambientalmente responsável dos indivíduos varia entre si, conforme as diferenças de
fatores situacionais. Portanto diferenças relacionadas à idade, questões financeiras, de cultura regional, entre outros
fatores influenciam a maneira pela qual este consumidor valoriza a questão ambiental. Os valores de consumo
considerados verdes são considerados diferentes então para cada indivíduo (HAWS; WINTERICH; NAYLOR,
2014).
Os consumidores que possuem valores verdes mais fortes, por exemplo, serão mais cuidadosos com a
utilização dos recursos físicos disponíveis para o mesmo. Estes consumidores também serão mais relutantes em
descartarem suas propriedades, pois o mesmo visará usufruir da mesma o máximo possível antes do momento de
descarte (HAWS et al, 2012).
No que se refere aos valores ambientais e de consumo verde relacionados à TCP, Niaura (2013) utilizou
desta teoria para investigar os determinantes de comportamento ambiental entre os jovens, identificando que existe
uma relação muito forte entre intenção ambiental e o real comportamento ambiental, reforçando os conceitos da
TCP e também relacionando a mesma com intenções e comportamentos ambientas. Mancha e Yoder (2015) em
estudo sobre intenção de comportamento verde identificou que os três construtos motivadores da intenção
comportamental da TCP, sendo estes a atitude, as normas subjetivas e o controle percebido, estão relacionados com
a intenção de consumo verde. Paul, Modi e Patel (2016) em estudo semelhante, investigando neste caso o consumo
de produtos verdes, identificaram que a atitude frente ao consumo verde, bem como as normas subjetivas, são fortes
preditores da intenção de consumo verde.
Os estudos relacionados ao meio ambiente ganha também grande prioridade no que se refere ao
consumo, sendo de extrema importância no momento de desenvolver políticas para um desenvolvimento sustentável
da sociedade. Considerando o impacto significativo das várias áreas de consumo, como alimentos, nutrição,
mobilidade, habitação, entre outros, a busca por abordagens no sentido de promover o comportamento de consumo
mais sustentável se tornou um fundamental para a área (FISCHER et al, 2017).
No atual panorama de mercado, os consumidores enfrentam cada vez mais opções de produtos
considerados “verdes”, ou ambientalmente amigáveis, em oposição aos seus semelhantes tradicionais. Cada vez mais
as organizações investem em linhas de produtos que são ambientalmente amigáveis. Nem todos os consumidores
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aceitam comprar essas variações de produtos, mas aqueles consumidores que adquirem este hábito valorizam os
mesmos e, portanto, respondem positivamente a tais ofertas por meio de um comportamento consistente com seus
valores. Haws, Winterich e naylor (2014) então definem o conceito de valores de consumo verde como a tendência
de expressar o valor da proteção ambiental através de compras e comportamentos de consumo, ao desenvolverem
sua escala de mensuração.
Segundo Reim, Parida e Örtqvist (2015) em modelos de negócio que envolvem produtos/serviços é
necessário que sejam destacadas as práticas sustentáveis que este negócio irá proporcionar, isso pois o consumidor
tem a percepção de que este modelo é mais sustentável, sendo necessário que esta noção seja reforçada para o
mesmo. Em se tratando do modelo de compartilhamento de carro, Firnkorn e Müller (2011) reforçam esta
percepção, indicando que a preocupação ambiental é um dos fatores preponderantes para o consumidor adotar estas
práticas de consumo.
Botsman e Rogers (2011) indicam que o novo padrão de consumo tem em sua base uma maior
valorização de questões relacionadas à sustentabilidade, redução de desperdícios e redução do hiperconsumo. Os
autores argumentam que um dos princípios que regem o consumo colaborativo é a crença no bem comum, ou seja, a
realização de uma ação deve levar em conta, além do próprio indivíduo, o bem geral da comunidade. Essa nova
tendência de consumo e preocupação ambiental já não são mais vistas como ameaças por muitas organizações, e sim
como oportunidades de satisfazer esse público emergente (BELK, 2014).
Cabe destacar também que um dos periódicos científicos que mais teve publicações relacionadas ao
consumo colaborativo refere-se ao Journal of Cleaner Production, que direciona suas publicações na prática de produção
mais limpa, ambiental e sustentável, sendo que o tema da sustentabilidade é um dos mais pesquisados quando se trata
de consumo colaborativo.
Parguel et al (2017) evidencia, por exemplo, que consumidores que valorizam mais a questão ambiental de
sustentabilidade tendem a participar mais de atividades de consumo colaborativo, especificamente a prática de
compra e venda de produtos usados, entre pessoas. As razões para isso são apontadas justamente por Botsman e
Rogers (2010), de que estes consumidores visam a redução do hiperconsumo e redução do desperdício, evitando
assim maiores impactos no meio ambiente, além de trazer benefícios financeiros.
Bocker e Meelen (2016) identificaram também, ao analisarem a relação entre benefícios econômicos e
preocupação ambiental, que os usuários de plataformas de consumo colaborativo embora tenham grande
preocupação com a questão do benefício econômico, ainda valorizam a questão ambiental para se engajarem neste
tipo de consumo. Os valores destes indivíduos orientam então a sua decisão de consumir colaborativamente por
considerar a mesma um tipo de consumo mais sustentável.
Considerando que os valores do indivíduo orientam suas decisões ao longo da vida, inclusive no que diz
respeito ao consumo, relacionada ao surgimento de um novo padrão de consumo, que considera mais a
sustentabilidade e a redução do hiperconsumo, surge então a segunda hipótese para o presente trabalho:
H2: Os valores de consumo verde impactam positivamente na intenção de consumo colaborativo.
A próxima subseção irá abordar a prontidão para o uso de tecnologias, e como este construto pode
influenciar na intenção de consumo colaborativo.
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2.5. Prontidão Para o Uso da Tecnologia
A tecnologia revolucionou a maneira pela qual os serviços são oferecidos e entregues em praticamente
todas as categorias disponíveis. As razões pela qual tal transformação ocorreu foi devido ao crescimento do número
de acesso a internet e o crescimento da tecnologia mobile, que permitem maior acesso e flexibilidade à tecnologia
(PARASURAMAN; COLBY, 2014). Para estes autores, a tecnologia avança de maneira frequente e terá cada vez
mais implicações na maneira pelo qual os serviços são oferecidos aos consumidores.
Os primeiros estudos referentes a serviço assumiam esta relação como sendo diádica, ou seja, ocorria por
meio da interação entre o consumidor e o fornecedor do serviço. Em um primeiro momento, o principal foco dos
estudos era compreender os padrões de comportamento identificados, para cada uma das partes, que envolviam o
processo de negociação e prestação do serviço. (SOLOMON et al, 1987).
Contudo, com o passar dos anos, esta interação entre os agentes passou a ficar mais complexa, e com o
advento da tecnologia essa interação muitas vezes passou a ser intermediada por algum tipo de interface
intermediária. Este cenário mudou radicalmente a forma pela qual o contexto do serviço é oferecido e prestado pelos
agentes envolvidos, sendo que a forma como os estudos relacionados à compreensão do comportamento de
consumo relacionado a serviços também passou por mudanças (OSTROM et al, 2015).
Larivière et al (2017), por exemplo, identificam que a tecnologia permite uma facilidade muito maior de
comunicação entre o consumidor e o fornecedor do serviço. Contudo, os fornecedores necessitam de habilidades
específicas para atender aos desejos dos consumidores sendo que muitas vezes o processo não envolve um contato
pessoal com o consumidor, muitas vezes o serviço é prestado sem que ambas as partes se encontrem pessoalmente.
Sendo assim, ambos os agentes necessitam ter algum tipo de habilidade e domínio do aparato tecnológico utilizado
dentro deste serviço.
Os primeiros estudos que relacionavam a tecnologia com algum tipo de serviço e a maneira pela qual o
consumidor interagia com estas tecnologias começaram por volta do fim dos anos 80, com Davis, Bagozzi e
Warshaw (1989) e Davis (1989). Estes estudos identificaram motivações específicas do consumidor que são capazes
de melhorar ou restringir a adoção de novas tecnologias. Os fatores que poderiam encorajar a adoção de tecnologia
identificados foram a facilidade de uso e diversão, a medida que os inibidores foram o risco percebido e dificuldade
de uso.
É neste contexto específico que Parasuraman (2000) realiza uma extensa pesquisa qualitativa a respeito
das reações das pessoas à tecnologia. Esta pesquisa identificou alguns paradoxos, como por exemplo, liberdade /
escravidão, assimilação / isolamento, eficiência / ineficiência. O estudo então identificou que o uso da tecnologia
para as pessoas podem desencadear uma série de sentimentos, que podem ser tanto positivos quanto negativos.
Surge então a necessidade de se mensurar o quanto as pessoas vêm os lados positivos e negativos da tecnologia, em
diferentes contextos de uso.
Parasuraman e Colby (2014) defendem que a adoção de tecnologias em um contexto de consumo só é
possível a partir do momento que o consumidor percebe mais sentimentos positivos do que negativos em relação à
tecnologia em si. E no sentido de identificar quais são os principais destes sentimentos, os autores desenvolveram
uma escala de mensuração, que identificam o otimismo e a inovação (positivos) e o desconforto e insegurança
(negativos) como os principais fatores para se mensurar o quanto o indivíduo se sente confortável em relação ao uso
de tecnologia.
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O otimismo é definido por Parasuraman (2000), no contexto da tecnologia, como uma visão positiva da
tecnologia e uma crença de que a mesma oferece à pessoa um maior controle e flexibilidade sobre suas vidas. O
mesmo define a inovação coma a tendência em ser pioneiro em tecnologia e líder em sua adoção. Estas duas
dimensões foram testadas e confirmadas como fortes preditoras de adoção de tecnologia, no contexto de tecnologias
em serviços, em estudos de Lin e Hsieh (2012) e Kuo (2011), além do próprio Parasuraman e Colby (2014). O
conceito de otimismo também se relaciona com a TCP, especificamente a crença de controle, devido ao fato desta
dimensão oferecer a pessoa maior controle sobre sua vida (AZJEN, 2002).
A dimensão desconforto é definida por Parasuraman (2000) como a percepção de falta de controle sobre
a tecnologia além da sensação de estar sobrecarregado por ela. O conceito de insegurança é a desconfiança sobre a
tecnologia e o ceticismo sobre sua capacidade de funcionar adequadamente. Estas dimensões foram estudadas por
alguns autores, como Bitner (2001), demonstrando os desafios que alguns consumidores tendem a adotar tecnologias
em serviços. Meuter et al (2005) estudam estas dimensões em serviços que usam tecnologia (como aplicativos de
hotéis ou bancos), identificando que tanto o desconforto quanto a insegurança são motivos pelos quais alguns
aplicativos se popularizam mais do que outros.
Em se tratando do consumo colaborativo, Botsman e Rogers (2011) afirmam que esse modelo de
consumo está baseado na tecnologia, conexão e interação nas redes sociais, sendo que isso ocorre pois a mesma se
torna fundamental para se ter o acesso a determinado serviço. Belk (2014) argumenta que a internet é fundamental no
panorama atual para o compartilhamento, pois muitos modelos de compartilhamento dependem da internet e da
tecnologia.
Benoit et al (2017) aponta que muitos modelos de consumo colaborativo são movidos por plataformas
tecnológicas, principalmente os aplicativos mobiles, como é o caso do Uber, e foram fundamentais para a
intensificação desta nova tendência. A tecnologia serve como uma ponte para unir os pares em uma transação de
consumo colaborativo, geralmente por meio de aplicativos mobiles, sendo que as ações que levam ao
compartilhamento são realizadas quase que totalmente por meio dos aplicativos.
Hamari et al (2015) inclusive baseia seu trabalho a partir de uma perspectiva tecnológica, ao invés de uma
perspectiva de cultura do consumidor, ressaltando assim a relevância que a tecnologia tem para o consumo
colaborativo. Para o autor o consumo colaborativo é abastecido pelo desenvolvimento da tecnologia da informação,
fazendo com que crescesse a conscientização dos consumidores, a proliferação de comunidades colaborativas da
internet, bem como o surgimento de aplicativos relacionados ao compartilhamento, evidenciando que esse avanço
tecnológico foi fundamental para a popularização deste consumo colaborativo.
Embora o uso da tecnologia se mostre fundamental para o consumo colaborativo, conforme indica a
literatura, Parasuraman e Colby (2014) argumentam que existe outros aspectos relacionados à tecnologia que pode
acabar por gerar insatisfação junto ao consumidor. Entre esses aspectos é destacada a insegurança do consumidor
quanto a efetividade de uma nova tecnologia ou o desconforto caso o consumidor não tenha total controle sobre
como operar tal tecnologia. A dificuldade para dominar certa tecnologia e os problemas advindos dessa dificuldade
geram impactos negativos no uso dessa tecnologia para o consumidor (PARASURAMAN, 2000).
Em se tratando da adoção de tecnologias e a TCP, alguns estudos foram realizados relacionando estes
conceitos. Mathieson (1991) faz tal relação no sentido de que a adoção de novas tecnologias pode fazer com que os
indivíduos não tenham total controle sobre o uso desta tecnologia, alterando assim o controle percebido do
indivíduo nesta situação. Lynne et al (1995) em estudo sobre a adoção de tecnologia de economia de água para
fazendeiros na Flórida indicou que a questão do controle financeiro impacta na adoção desta nova tecnologia,
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fazendeiros que não tem controle voluntário sobre suas finanças não possuem atitude de adotar a tecnologia.
Aboelmaged (2010) também aponta que a adoção de tecnologia online sugere o controle comportamental percebido
como um bom preditor de intenção de uso. Um usuário que acredita ser capaz de utilizar um aplicativo online exibirá
também uma intenção comportamental de usar esse aplicativo
O consumo colaborativo se mostra altamente dependente de aparatos tecnológicos, como aplicativos
específicos e a conectividade (BELK, 2014; BENOIT et al, 2017), sendo que o consumidor deve ter o controle sobre
a plataforma tecnológica onde se opera o consumo colaborativo (PARASURAMAN, 2000; PARASSURAMAN;
COLBY, 2014). É possível deduzir então que existe uma possível relação entre estes conceitos. Sendo assim, levantase a terceira hipótese para este trabalho:
H3: A prontidão do consumidor para o uso de tecnologia impacta positivamente na intenção de consumo
colaborativo.
Na próxima subseção serão abordados os recortes por idade estudos neste trabalho, bem como o efeito
moderador que os mesmos têm para com os construtos analisados.

2.6. A Idade Como Efeito Moderador
Para alcançar o objetivo deste trabalho são incluídos no estudo os recortes por idade como uma variável
moderadora para os construtos estudados. Baron e Kenny (1986) definem uma variável moderadora como sendo
uma variável quantitativa ou qualitativa que afeta a direção e/ou a força da relação entre a variável independente e a
variável dependente. Ainda segundo os autores, os modelos de equação estrutural que utilizam de variáveis
moderadoras, têm como meta verificar se a relação entre a variável independente e a variável dependente pode ser
reduzida, trazida a zero, ou até mesmo sofrerem uma inversão de sinal de sua relação (+/-), dada a utilização desta
variável moderadora. Neste sentido, os recortes de idade podem influenciar a relação existente entre as variáveis
independentes e dependentes.
Segundo Panzone et al (2016) variáveis sociodemográficas, como classe social e a idade influenciam nos
valores, atitudes e comportamento de consumo dos indivíduos, se estendendo também para a questão do consumo
sustentável. Para os autores, a idade é fundamental para diferenciar os grupos. Estudos relacionados ao
comportamento do consumidor se beneficiam então pelos recortes de idade, para assim poder entender os
motivadores e os aspectos culturais que diferenciam cada grupo de consumidor (PARMENT, 2013).
Embora as pessoas de idades diferentes possuam características, valores e atitudes que se diferenciam
entre si, as mesmas convivem em um ambiente em comum, sendo assim se mostra importante entender em
profundidade as características destes grupos, pois as mesmas irão convergir no ambiente de trabalho e familiar
(BRESMAN; RAO, 2017). Panzone et al (2016) reforçam também a importância de se entender como variáveis como
a idade irão influenciar no comportamento do consumidor.
Segundo Parment (2013) os eventos que ocorrem em um período de vida do indivíduo criam valores que
permanecem relativamente imutáveis ao longo da vida do mesmo. Alguns eventos importantes como guerras ou
crises econômicas criam determinados valores que são compartilhados por um mesmo grupo de pessoas de idade
semelhante (MEREDITH et al, 2002), e conforme esses valores dificilmente mudam com o passar do tempo cria-se
então um grupo de indivíduos que compartilham de valores, ideias e experiências semelhantes (SCHUMAN;
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SCOTT, 1989). É neste sentido que Parment (2013) indica que a segmentação por grupos de idade se mostra
importante para estudar o comportamento do consumidor, devendo considerar como tais valores e ideias diferentes
entre cada segmento influenciam no consumo em si.
O grupo de indivíduos mais velhos passou por eventos como crises econômicas, por parte da guerra fria,
convivendo por mais tempo com incertezas. Sendo assim esse grupo tende a tomar mais atitudes que eliminem
incertezas, como consolidação da carreira e acúmulo de bens e capital. Pessoas mais jovens em contrapartida
cresceram em um período de maior estabilidade global e o grande avanço tecnológico. Sendo assim estas são mais
conectadas e digitalizadas, tendo também atitudes mais flexíveis (GIBSON; GREENWOOD; MURPHY, 2011).
Grupos de indivíduos com até 20 anos de idade, por exemplo, cresceram em um mundo já
completamente digitalizado, são considerados nativos digitais e tem grande facilidade em lidar com tecnologias, em
contrapartida tem maior dificuldade em resolver os problemas sem elas. Este grupo não costuma focar em apenas
um objeto por um longo período de tempo e nem se apegar ao mesmo (DANTAS; VIDAL, 2016).
Alguns artigos utilizam de certos tipos de recorte por idade sob o contexto do consumo colaborativo.
Kumar et al (2018), por exemplo, trata-se de um trabalho conceitual sobre modelo de negócios lucrativos no
consumo colaborativo. Os autores utilizam dos recortes por geração (um tipo de recorte determinado por idade) em
sua análise argumentando que a segmentação de mercado por meio destes recortes é fundamental para adquirir e
reter consumidores lucrativos, tornando esse tipo de serviço economicamente sustentável a longo prazo. O estudo
faz um comparativo entre as gerações baby boomers, Geração X, Geração Y e Geração Z, explicando as diferentes
características de cada uma e relacionando-as com o consumo colaborativo.
Já Mahadevan (2018) analisa os motivos que afetam a satisfação no contexto do consumo colaborativo, e
embora não seja o primeiro trabalho a fazer este tipo de análise, é o primeiro que o faz comparando três diferentes
grupos de idade de consumidores. A autora justifica o uso deste recorte pois defende que esta abordagem reconhece
as influências históricas subjetivas do tempo no comportamento humano. A metodologia utilizada foi a modelagem
de equação estrutural, verificando que existe diferença estatística significativa na satisfação entre os diferentes
recortes.
Liang e Xu (2017) visam obter uma visão do comportamento dos consumidores chineses em relação às
roupas de segunda mão, em termos de intenções de consumo. Os autores utilizam os recortes pois diferenças
significativas foram identificadas entre jovens consumidores e suas gerações anteriores, em seus valores, estilos de
vida e comportamentos. Os recortes utilizados foram pós anos 60, pós anos 70, pós anos 80 e pós anos 90. Duas
análises ANOVA de um fator foram conduzidas para identificar as diferenças entre as quatro recortes geracionais em
termos de intenções de consumo destes consumidores. Análises de regressão múltipla foram realizadas para testar as
relações entre influências de valores percebidos, preocupações e normas descritivas sobre as intenções de compra
dos consumidores.
Shulga et al (2017) trata da co-criação de valores em atividades de consumo colaborativo, especificamente
no setor de hospedagem. O que levou os autores a fazerem a análise a partir de recortes por idade foi a necessidade
na literatura de explorar estas diferenças sociodemográficas para maior compreensão do comportamento do
consumidor, além de apontarem que millennials são a geração motora do consumo colaborativo. A metodologia
utilizada foi a de experimento, examinado em um único experimento as percepções entre as gerações na co-criação
de valor, amizade comercial e iniciação de relacionamento.
O trabalho de Oyedele e Simpson (2018) examina o valor percebido de aplicativos sociais mobiles que
facilitam e promovem a utilidade de transação para os millennials, no contexto do consumo colaborativo. A escolha
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por este recorte se deu devido às características deste grupo de idade se aproximar muito das características do
consumo colaborativo. Entre esses atributos estão a maior aproximação com a tecnologia e não possuírem tanta
necessidade de terem a posse de determinado produto. Foi utilizado a modelagem de equação estrutural para
mensurar como o valor percebido e outros construtos impactam na intenção de uso dos consumidores deste recorte.
Zhang et al (2017) estuda a co-criação de valores por meio da tecnologia mobile, estudando também os
millennials. A co-criação de valores é apontada como fundamental para serviços como os de consumo colaborativo.
Utilizaram deste recorte no trabalho devido ao fato do mesmo ser mais ativo e experiente no que se refere à
tecnologia. Utilizando de um modelo de equações estruturais, os autores chegaram ao resultado de que os
consumidores mais jovens são mais motivados por seus pares e outros fatores sociais.
O trabalho de Hwang e Griffiths (2017) estudam a percepção de valores e as atitudes dos millenials na
intenção de consumo colaborativo. Os autores apontam que este grupo tem menor necessidade da posse material
dos objetos e facilidade com usos de tecnologia, por isso é utilizada neste tipo de consumo. A metodologia
empregada é um modelo de equações estruturais, identificando que dimensões específicas de percepções de valor
(utilitárias, hedônicas e simbólicas) têm efeitos diferentes sobre a atitude e empatia dos consumidores jovens em
relação aos serviços de consumo colaborativo.
O último artigo que faz uma análise com algum tipo de recorte por idade identificado foi o de Godelnick
(2018), e estuda o engajamento do recorte dos millennials em atividades de compartilhamento. O autor argumenta que
a economia compartilhada é parte integral no estilo de vida destes consumidores, e assim como Oyedele e Simpson
(2018) e Hwang e Griffiths (2017), faz uso deste recorte pois as características do público englobam aquelas do
consumo colaborativo.
O método empregado neste estudo foi o experimento, sendo que durante o período um mês, os
participantes da amostra foram solicitados a não comprarem nenhum produto além de alimentos e necessidades
absolutas. Em vez disso, esperava-se que eles confiassem na economia de compartilhamento para atender às suas
necessidades e, em seguida, descrevessem suas experiências. Os resultados sugerem que uma mudança em direção a
essa tendência orientada ao acesso pode ser muito desafiadora, dependendo do contexto utilizado.
Cabe destacar que destes trabalhos identificados, a maior parte deles não fazem uma comparação direta
com outro grupo de idade diferente, sendo isto fundamental para se identificar se existe de fato diferença entre esses
grupos, dentro de um mesmo contexto de pesquisa (PANZONE et al, 2016). Nenhum destes trabalhos avança
também em modelos teóricos que expliquem os motivos que levam os consumidores a consumir colaborativamente,
mas tendo as diferentes idades como uma variável moderadora dentro deste modelo teórico, evidenciando
empiricamente se de fato as diferenças entre idades influenciam na intenção de consumo colaborativo.
Relacionando a questão da idade com o materialismo, Bardhi e Eckhardt (2012) aponta que no consumo
colaborativo, em específico no compartilhamento de carro, o público é mais caracterizado por pessoas jovens.
Segundo os autores os consumidores mais jovens veem este tipo de modelo como sendo mais barato, conveniente e
flexível do que a opção de ter um carro próprio em si. Deduz-se então que o público mais jovem apresenta menos
características de possessividade, presente no materialismo, considerando os resultados do trabalho de Bardhi e
Eckhardt (2012), de que este público não apresenta o desejo de ter um carro próprio.
Lindblom e Lindblom (2017) reforçam esta percepção, apontando que os indivíduos mais jovens são
menos dependentes da posse e do materialismo do que pessoas mais velhas, sendo mais propícias a adotar o
consumo colaborativo. Conforme levantado anteriormente, este tipo de consumo exige uma mudança cultural radical
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entre os consumidores, sendo que um indivíduo com tendências materialista poderá perceber consequências
negativas na atitude de consumo colaborativo, como não ser mais o proprietário de determinado produto.
Considerando que variáveis sociodemográficas, como classe social e a idade influenciam nos valores,
atitudes e comportamento de consumo dos indivíduos (SLAMA; TASHCHIAN, 1985; PANZONE et al, 2016) e
relacionando isso à literatura sobre o materialismo e possessividade, junto às análises dos diferentes grupos de idades
surge então a quarta hipótese para o presente trabalho:
H4a: O impacto da possessividade na intenção de consumo colaborativo é significativamente mais alto
para as pessoas mais velhas.
Em se tratando da relação entre idade e os valores de consumo verde, segundo Kanchanapibul et al
(2014), pessoas mais jovem representam o futuro da nossa sociedade, sendo que estas possuem atitudes e crenças
diferentes em relação às gerações mais velhas, o que acaba por refletir em seus hábitos de consumo, inclusive no que
se refere ao consumo sustentável. Os autores demonstram que o grupo de idade composto por pessoas mais jovens
são mais ativos no que se refere à questão ambiental, e demonstrou também que esse grupo tem uma maior intenção
sustentável.
Panzone et al (2016), em estudo a respeito de como variáveis sociodemográficas influenciam na atitude e
consumo sustentável, indicam que pessoas mais jovens são mais preocupadas com o meio ambiente. Os autores
demonstram também que características sociodemográficas, entre elas a idade, de fato influenciam na intenção de
consumo sustentável, Slama e Tashchian (1985) também indicam a importância destas variáveis no momento de
segmentar o mercado, desenvolvendo as estratégias para cada segmento específico, podendo este ser divididos entre
grupos.
Segundo Haws, Winterich e Naylor (2014) com a crescente preocupação e atenção com o meio ambiente
é necessário entender como essa tendência impacta no comportamento de consumo das pessoas. Neste sentido os
autores argumentam ser fundamental entender à tendência do consumidor a expressar o valor da proteção ambiental
por meio de suas compras e comportamentos de consumo. Consumidores com valores ambientais mais fortes
tenderão a tomar decisões consistentes com o consumo ambientalmente sustentável.
A afirmação de Pizzol (2017) de que a dimensão da consciência ambiental é fundamental para a aderência
ao consumo colaborativo somado à questão das gerações mais jovens serem mais ativas no que se refere ao meio
ambiente, surge então a quinta hipótese para o estudo:
H4b: O impacto dos valores de consumo verde na intenção de consumo colaborativo é significativamente
mais alto para as pessoas mais jovens.
Ao considerarmos a questão da idade na adoção de novas tecnologias, Lee e Coughlin (2014) apontam
que entre os grupos de indivíduos mais velhos existe uma lacuna entre o que é desenvolvido e o que realmente é
necessário, isso ocorre, pois a maioria dos avanços tecnológicos, como por exemplo a tecnologia mobile, é voltada
para um público mais jovem.
Neste sentido, os autores demonstram que a tecnologia ainda não é amplamente adotada por gerações
mais velhas. Em estudo de Rojas-méndez, Parasuraman e Papadopoulos (2017) sobre variáveis demográficas na
adoção de novas tecnologias foi constado que o recorte de público mais jovem é o que tem maior atitude positiva e
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tendência a adotar novas tecnologias do que o recorte de público mais velho. Benoit et al (2017) também argumenta
que ofertas que dependam da comunicação digital tendem a ter um apelo maior para o público mais jovem, podendo
assim excluir pessoas mais velhas.
Em específico a tecnologia mobile, Dantas e Vidal (2016) demostram que os jovens utilizam-se de
smartphones como parte expressiva de suas vidas, estando sempre conectados. Considerando que no consumo
colaborativo o aplicativo em dispositivos móveis é fundamental para o funcionamento do modelo de negócio
(BELK, 2014; BENOIT et al, 2017), surgem a sexta hipótese para o presente trabalho:
H4c: O impacto da prontidão do consumidor para o uso de tecnologias na intenção de consumo
colaborativo é significativamente mais alto para as pessoas mais velhas.
Na seguinte subseção serão consolidadas as hipóteses referentes a cada um dos construtos e será
apresentado o modelo teórico proposto neste estudo.

2.7. Modelo Teórico Proposto
Consolidando as hipóteses formuladas a respeito dos três construtos de possessividade, valor de consumo
verde e prontidão para o uso de tecnologias, e as possíveis relações com a intenção de consumo de consumo
colaborativo, a Figura 2 esquematiza o modelo proposto, tendo os grupos de idades como variáveis moderadoras
para cada relação entre os construtos:
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Possessividade

H1(-)

H2(+)
Valores de
Consumo Verde

H4a

H4b

Intenção de Consumo
Colaborativo

OTIM

H3(+)

INOV

DESC

H4c

Prontidão p/
Tecnologia

INSEG

Figura 2. Modelo teórico proposto.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

A tabela 2 apresenta cada uma das hipóteses e as suas respectivas descrições, para melhor entendimento
do modelo teórico que está sendo proposto.

Tabela 2. Hipóteses apresentadas no modelo.

Hipótese

Descrição

H1

A possessividade impacta negativamente na intenção de consumo colaborativo.

H2

Os valores de consumo verde impactam positivamente na intenção de consumo colaborativo.

H3
H4a
H4b
H4c

A prontidão do consumidor para o uso de tecnologia impacta positivamente na intenção de
consumo colaborativo.
O impacto da possessividade na intenção de consumo colaborativo é significativamente mais
alto para as pessoas mais velhas.
O impacto dos valores de consumo verde na intenção de consumo colaborativo é
significativamente mais alto para as pessoas mais jovens.
O impacto da prontidão do consumidor para o uso de tecnologias na intenção de consumo
colaborativo é significativamente mais alto para as pessoas mais velhas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
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Tendo como base as considerações teóricas, o construto de prontidão para o uso de tecnologia é
percebido como um construto de segunda ordem. O mesmo consiste em quatro dimensões: Otimismo (OTIM),
inovação (INOV), desconforto (DESC) e insegurança (INSEG). Hair (2014) define os construtos de segunda ordem
como aqueles em que as covariâncias entre os construtos são explicados em dois níveis de variáveis latentes, ou seja,
um construto latente de segunda ordem irá causar vários construtos latentes de primeira ordem, que por sua vez irão
causar as variáveis observadas. As dimensões apresentadas para tal construto foram definidas por Parasuraman
(2014), em sua escala.
Na próxima seção serão abordados os procedimentos metodológicos utilizados para validação e
confirmação do modelo teórico, e para a coleta e análise dos dados.
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3. METODOLOGIA
Esta seção descreve as etapas e os caminhos percorridos para o desenvolvimento do estudo, sendo estes
estruturados da seguinte maneira: (3.1) Tipo de pesquisa, (3.2) Descrição das escalas utilizadas, (3.3) População e
amostra, (3.4) Técnicas de análise. Ao final da seção é apresentada a matriz de amarração metodológica para ilustrar a
as relações estabelecidas entre os construtos e as decisões de encaminhamento da pesquisa, bem como as técnicas
empregadas, tornando-a coerente.

3.1. Tipo de Pesquisa
O presente trabalho tem como objetivo investigar o impacto das diferentes idades, da possessividade, dos
valores de consumo verde e da prontidão para a tecnologia na intenção de consumo colaborativo. Tendo isso em
vista, os resultados da pesquisa visam responder à seguinte questão problema: Como o materialismo e possessividade, os
valores de consumo verde e a prontidão para o uso de tecnologias influenciam a intenção de consumo colaborativo entre os diferentes grupos
de idade?
Com o intuito de responder a esta questão, foi utilizada uma abordagem quantitativa, podendo assim
quantificar e analisar os dados coletados estatisticamente (MALHOTRA, 2012). Foi realizada uma pesquisa tipo
survey, com o objetivo de generalizar uma população a partir de uma amostra, para que desta forma inferências
possam ser feitas sobre as atitudes e comportamentos desta população (CRESWELL, 2014).
Devido ao fato de esta pesquisa testar diversos construtos diferentes em um modelo teórico unificado, o
método de análise mais adequado ao estudo é a análise multivariada (HAIR et al, 2005). O método utilizado foi o de
modelagem por equação estrutural. Malhotra (2012) define equação estrutural como um conjunto de procedimentos
que tem como objetivo estimar a inter-relação e a dependência dos construtos incorporados em um modelo
integrado.
Este trabalho se trata então de uma pesquisa explicativa, devido ao fato de relacionar diferentes
construtos com o intuito de criar um modelo teórico que explique um determinado fenômeno, neste caso, a intenção
de consumo colaborativo. Trata-se também de um estudo com base epistemológica pós-positivista, elaborando um
modelo teórico que visa aproximar o modelo da realidade, contudo lembrando que podem existir variáveis
desconhecidas que possam ter alguma influência no modelo (LINCOLN; LYNHAM; GUBA, 2011; CRESWELL,
2014).

3.2. Definição do Instrumento de Pesquisa
O questionário foi construído na plataforma Google Forms, contendo uma questão filtro, para que os
entrevistados potenciais assegurem as exigências da amostra, e quatro escalas de tipo Likert de cinco pontos. A
questão filtro foi “Você já utilizou alguma plataforma de consumo colaborativo?”. No início do questionário foi
colocada a definição de consumo colaborativo utilizada no trabalho, sendo esta “pessoas que coordenam a aquisição
e distribuição de recursos mediante uma taxa ou outra compensação”, seguida de alguns exemplos de plataformas de
consumo colaborativo conhecidas. A questão filtro verifica se os participantes da amostra utilizam estas plataformas,
verificando se seguem ou não respondendo às escalas de mensuração. Caso o participante não utilize o serviço, o
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mesmo foi direcionado para a seção de questões sociodemográficas. Outra pergunta é realizada verificando a
frequência da utilização destas plataformas.
Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um questionário totalmente estruturado
(MALHOTRA, 2012). O questionário foi construído em três partes, sendo que a primeira parte foi constituída por
uma questão filtro e outra relacionada à frequência de uso de consumo colaborativo. A segunda etapa foi estruturada
utilizando quatro escalas, contendo no total trinta indicadores, com escalas de tipo Likert de cinco pontos. A terceira
parte do questionário foi realizada contendo questões sociodemográficas a respeito da amostra.
As escalas referem-se ao materialismo e possessividade, os valores de consumo verde, a prontidão para o
uso de tecnologias e a de intenção de consumo colaborativo. O questionário possui também, em sua segunda etapa,
questões sociodemográficas a respeito da amostra de respondentes. A Tabela 3 sintetiza as escalas e as suas
respectivas siglas que serão utilizadas no trabalho os autores de cada uma.

Tabela 3. Escalas Utilizadas no Desenvolvimento da Pesquisa.

Escala

Sigla

Autores

Total de Itens

Materialismo/Possessividade

POSS

Ger e Belk (1996)

4 itens

Valores de Consumo Verde

VALCV

Haws, Winterich e Naylor (2014)

6 itens

PTEC

Parasuraman e Colby (2014)

16 itens

ICCL

Hamari et al (2015)

4 itens

Prontidão para o Uso de
Tecnologias
Intenção de Consumo
Colaborativo
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Com o objetivo de tornar estas escalas aptas a serem respondidas por consumidores brasileiros foi
aplicado junto às mesmas o método de tradução reversa, onde o questionário é traduzido da língua base (inglês) por
uma pessoa fluente na língua para a qual o questionário está sendo traduzido (português). Essa versão é então
traduzida de volta para a língua original por uma pessoa bilíngue cuja língua nativa é a original, dessa forma
eliminando erros de tradução (MALHOTRA, 2012).
No que se refere à escala POSS, a mesma pode ser dividida em três categorias de características distintas,
sendo a possessividade, o egoísmo e a inveja. A escala de materialismo de Belk (1984) mensura estas três categorias
em vinte e quatro itens, sendo os itens mensurados por meio de uma escala tipo Likert de cinco pontos. A escala foi
refinada pouco mais de uma década depois, por Ger e Belk (1996). Nesta pesquisa será mensurada a categoria
relacionada à possessividade, devido ao contexto da pesquisa, sendo que esta dimensão possui quatro itens para sua
mensuração.
Segue a Tabela 4 com os construtos e descrição de cada indicador da escala:
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Tabela 4. Construto e Variáveis da Escala MPO.

Construto
Possessividade

Item

Descrição
Eu fico muito chateado se algo é roubado de mim, mesmo que tenha pouco valor
POSS1
monetário.
POSS2 Eu não gosto que ninguém fique em minha casa enquanto não estou nela.
POSS3 Eu não fico chateado quando perco alguma coisa.
POSS4 Não costumo trancar minhas coisas (com chave ou cadeado).
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ger e Belk (1996).
No que se refere à escala VALCV, a mesma foi desenvolvida por Haws, Winterich e Naylor (2014), sendo
que esta mensura a tendência do consumidor a expressar o valor da proteção ambiental por meio de suas compras e
comportamentos de consumo. A escala VALCV consiste em seis itens, mensurando apenas uma única dimensão, em
uma escala tipo Likert de sete pontos, sendo adaptada neste estudo para uma escala Likert de cinco pontos.
A Tabela 5 com o construto e a descrição dos seis indicadores da escala:

Tabela 5. Construto e Variáveis da Escala VALCV.

Construto
Valores
de
Consumo Verde

Item

Descrição
É importante para mim que os produtos que uso não prejudique o meio
VALCV1
ambiente.
Considero o potencial impacto ambiental das minhas ações ao tomar muitas das
VALCV2
minhas decisões.
Os meus hábitos de compra são afetados pela minha preocupação do meio
VALCV3
ambiente.
VALCV4 Estou preocupado com desperdiçar os recursos do nosso planeta.
VALCV5 Eu me descreveria como ambientalmente responsável.
Eu estaria disposto a abrir mão do meu bem estar a fim de tomar atitudes mais
VALCV6
amigáveis com o meio ambiente.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Haws, Winterich e Naylor (2014).
A escala PTEC foi proposta originalmente por Parasuraman (2000), contendo trinta e seis itens
mensuráveis. Contudo, em novo estudo, Parasuraman e Colby (2014) atualizou esta escala, sendo denominada de
TRI 2.0, contendo agora dezesseis itens, mensurados originalmente por meio de uma escala tipo Likert de cinco
pontos. Esta escala mensura quatro dimensões relacionadas ao uso de tecnologia, sendo estes: o otimismo, inovação,
desconforto e insegurança, se tratando então de um construto de segunda ordem.
A Tabela 6 com os quatros construtos que compõem o construto original de prontidão para o uso de
tecnologia, e os indicadores para cada um deles:
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Tabela 6. Construtos e Variáveis da Escala PTEC.

Construto
Otimismo

Item
OTIM1
OTIM2
OTIM3
OTIM4
INOV1

Descrição
As novas tecnologias contribuem para uma melhor qualidade de vida.
A tecnologia me dá mais liberdade de mobilidade.
A tecnologia proporciona às pessoas mais controle sobre suas vidas diárias.
A tecnologia me faz mais produtivo(a) na minha vida pessoal.
Inovação
Outras pessoas vêm até mim para obter conselhos sobre novas tecnologias.
Em geral, eu estou entre os primeiros no meu círculo de amigos a adquirir novas
INOV2
tecnologias quando elas aparecem.
Eu costumo descobrir novos produtos e serviços de alta tecnologia sem a ajuda de
INOV3
outros.
Eu acompanho os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos nas minhas áreas de
INOV4
interesse.
Desconforto
Quando recebo suporte técnico de um fornecedor de um produto ou serviço de alta
DESC1
tecnologia, às vezes sinto como se tirassem proveito de mim por alguém que sabe
mais do que eu.
Os canais de suporte técnico não são úteis para mim porque não explicam as coisas
DESC2
em termos que eu consiga entender.
Às vezes penso que as tecnologias não são projetadas para serem usados por pessoas
DESC3
comuns.
Não existe um manual para um produto ou serviço de alta tecnologia escrito em
DESC4
linguagem simples.
Insegurança
INSEG1 As pessoas são muito dependentes da tecnologia para fazer as coisas por elas.
INSEG2 Muita tecnologia distrai as pessoas até um ponto que se torna prejudicial para elas.
INSEG3 A tecnologia reduz a qualidade dos relacionamentos ao reduzir a interação pessoal.
Não sinto confiança ao fazer negócios em um lugar que só se possa interagir de
INSEG4
maneira online.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Parasuraman e Colby (2014).
Por fim, a escala de ICCL foi utilizada por Hamari et al (2015), mensurando a intenção de consumo
colaborativo, contendo quatro indicadores adaptados de outros trabalhos para o campo do consumo colaborativo.
Os quatro itens possuem apenas uma única dimensão, em uma escala Likert de sete pontos, sendo que com o intuito
de padronizar o instrumento de coleta, a escala foi adaptada utilizando Likert de cinco pontos.
A Tabela 7 com o construto e a descrição dos quatro indicadores da escala:

Tabela 7. Construtos e Variáveis da Escala ICCL adaptada.

Construto
Intenção
de
Consumo
Colaborativo

Item
ICCL1

Descrição
Eu espero continuar o consumo colaborativo no futuro.
Posso me ver se engajando no consumo colaborativo com mais frequência no
ICCL2
futuro.
ICCL3
Posso me ver aumentando minhas atividades de consumo colaborativo, se possível.
É provável que eu frequentemente participe em comunidades de consumo
ICCL4
colaborativo no futuro.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Hamari et al (2015).
As questões sociodemográficas identificaram o gênero, a idade, o estado civil, nível de escolaridade, a
raça/cor de pele, a religião e a renda familiar mensal de todos os respondentes. Estas questões, além de caracterizar a
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amostra, são fundamentais para identificar os respondentes que compõem cada grupo de idade, para o teste da
variável moderadora.
Antes da aplicação da coleta dos dados foram aplicados dois pré-testes para identificar possíveis
problemas no que tange a sua interpretação, justificando melhorias na sua redação. No primeiro pré-teste nove
participantes responderam o questionário online e cinco responderam uma versão impressa. Foram identificados
problemas na interpretação do quarto indicador da escala de possessividade “Costumo trancar (com chave ou
cadeado) menos minhas coisas do que a maioria das pessoas”. Neste sentido, esta questão foi reescrita, mantendo o
sentido original, porém de modo simplificado. A questão reescrita foi “Não costumo trancar minhas coisas (com
chave ou cadeado)”. O segundo pré-teste então foi conduzido, com mais cinco repostas para o questionário online e
cinco na versão impressa. Não houve problema na interpretação do item reescrito, nem foram identificados novos
problemas.
Tendo as escalas e as questões sociodemográficas definidas, o instrumento de coleta foi submetido e
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ),
da Universidade de São Paulo (USP), no dia 16 de Maio de 2018. O Certificado de Apresentação para Apreciação
Ética (CAAE) é 87391218.3.0000.5395.
Após aprovação na comissão de ética em pesquisa com seres humanos, o pré-teste do instrumento de
coleta foi realizado no mês de Julho. O questionário final ficou disponível entre os períodos de 01 de Agosto até 30
de Setembro de 2018, visando alcançar o maior número possível de respondentes. O instrumento de coleta em sua
íntegra se encontra no Apêndice A deste trabalho.

3.3. População e Amostra
A população alvo deste estudo são os brasileiros que já utilizaram de alguma plataforma de consumo
colaborativo, selecionados a partir da questão filtro, e que se enquadrem nos grupos de idade, sendo os jovens de 17
a 29 anos, e os mais velhos de 30 a 59 anos. Este recorte foi feito de maneira similar a Liébana-cabanillas, Sánchezfernández e Muñoz-leiva (2014), ao testarem dois grupos de idade diferentes para se identificar se havia um efeito de
moderação pela idade.
A amostra foi aqui definida como não probabilística, pois nem todos os respondentes da população
possuem uma chance fixa de responderem ao questionário. A técnica de amostragem selecionada foi a por
conveniência, sendo que o pesquisador visa definir sua amostra com base nos respondentes considerados
convenientes para a obtenção de reposta (MALHOTRA, 2012).
O questionário foi divulgado a partir de meios eletrônicos, utilizando da base de estudantes da
USP/ESALQ, e divulgado também em mídias sociais, como Facebook, por meio de diversos grupos com temas
relacionados a consumo colaborativo. Foi utilizado também grupos de Whats app para divulgação do questionário.
Em relação ao tamanho da amostra, foram coletados 640 respondentes no total. Mas por não
responderem afirmativamente as questões filtro ou não se encaixarem no recorte por idade, 147 respondentes foram
perdidos. O total válido de resposta então foi de 493, sendo um número considerado adequado em modelos de
equação estrutural que utiliza como estimação os mínimos quadrados parciais (HAIR et al, 2014).
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3.4. Técnicas de Análise
No que se refere à análise dos dados foi aplicado o método de análise multivariada dos dados, sendo que
as hipóteses elaboradas para a pesquisa foram avaliadas a partir da Modelagem de Equação Estrutural (MEE). A
técnica de MEE utilizada neste trabalho foi a por mínimos quadrados parciais (PLS-MEE), pois a mesma é mais
aplicável a uma análise fatorial confirmatória e pelo fato das escalas utilizadas terem sido adaptadas de escalas
previamente desenvolvidas (HAIR; GABRIEL; PATEL, 2014).
A equação estrutural se trata de um procedimento que visa estimar uma série de relações de dependência
entre um conjunto de construtos, que são representados por diversas variáveis e incorporados em um modelo
estrutural integrado. Este modelo estrutural é capaz de identificar a inter-relação entre os construtos, demonstrando
como uma variável influencia uma ou mais variáveis (MALHOTRA, 2012).
A PLS-MEE envolve como técnica de estimação os mínimos quadrados parciais, ou partial least square
(PLS), sendo que a mesma é uma técnica que maximiza a variância dos construtos endógenos, além de ser mais
comumente utilizada em amostras que não assumem normalidade, o que é comum em estudos de marketing
(MALHOTRA, 2012; HAIR; GABRIEL; PATEL, 2014). Os dados foram analisados com os softwares SPSS Data
Entry e SmartPLS 3.0. A Tabela 2 deste estudo apresenta as hipóteses e as suas descrições a serem testadas a partir
destas técnicas. A Tabela 8 sumariza todas as etapas do processo de análise dos dados coletados.
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Tabela 8. Etapas da Análise dos Dados

Primeira Fase: Modelo de Mensuração
Etapas

Descrição

Técnicas

Objetivo

Indicadores (p value)

1ª Etapa

Caracterização da
amostra

Análise descritiva /
Teste de Normalidade
(Kolmogorov–Smirnov e
Shapiro-Wilk)

Identificar as principais
características da amostra

< 0,05 Normal
> 0,05 Não Normal

Análise Fatorial
Confirmatória

Verificar se todas as cargas
fatoriais dos indicadores estão
adequadas

0,7 ou acima

Fator de Inflação de
Variância

Assegurar ausência de
multicolinearidade

> 5,0

SRMR

Ajuste do modelo de
Mensuração

0,08 ou abaixo

Confiabilidade
Composta

Verificar se todos os
indicadores medem o mesmo
construto

0,6 ou acima

VME (validade
convergente)

Medir até que ponto a escala se
correlaciona com outras
medidas do mesmo construto

0,5 ou acima

Validade Discriminante

Verificar a
unidimensionalidade dos
construtos

Raiz quadrada dos
valores da VME >
correlações entre eles

2ª Etapa

3ª Etapa

Indicadores de
ajuste

Teste de Confiança
e Validade

Segunda Fase: Modelo Estrutural
4ª Etapa

Avaliação do
modelo estrutural

Coeficiente de
Caminho

Verificar se existe ajuste do
modelo estrutural

> 0,05

5ª Etapa

Avaliação do
modelo estrutural

Coeficiente de
Determinação

Verificar o quanto o modelo
pode explicar os valores
observados

< 0,20

Terceira Fase: Variável Moderadora
Verifica se existe diferença
Intervalo de Confiança
significativa entre os grupos no
Corrigida Por Viés
modelo
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
6ª Etapa

Análise da Variável
Moderadora

Significativo caso os
intervalos de confiança
não se sobrepuserem

Construtos de segunda ordem são testados no SmartPLS a partir da abordagem de indicadores repetidos
(repeated indicators approach). Neste método, primeiramente todos os indicadores da escala formam o construto de
segunda ordem (neste estudo, o PTEC), após este passo, cada dimensão (OTIM, INOV, DESC, INSEG) é formada
por seus respectivos indicadores. Ou seja, os indicadores desta escala se repetem, em um primeiro momento para
formar o construto de segunda ordem, e em um segundo momento para formar cada uma das dimensões (HAIR et
al, 2014).
Primeiramente foi feito o teste de normalidade (Kolmogorov–Smirnov e Shapiro-Wilk), a partir do SPSS. Após
isso foram realizadas as análises estatísticas descritivas para caracterizar a amostra. Partindo para a análise MEE, a
primeira etapa foi a Análise Fatorial Confirmatória (AFC), para assim verificar se existe um bom ajuste do modelo de
mensuração. Tal técnica visa confirmar se o número de construtos e as cargas das variáveis observadas sobre elas se
conformam ao que é esperado a partir do referencial teórico levantado (MALHOTRA, 2012). Foi verificado neste
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processo se as variáveis indicadoras possuem cargas fatoriais de 0,70 ou acima, atendendo aos critérios
recomendados (HAIR; GABRIEL; PATEL, 2014).
Foi realizada também uma análise de colinearidade, para que assim seja possível assegurar ausência de
multicolinearidade. O teste utilizado foi o de fator de inflação de variância (variance inflation fator - VIF), sendo que os
valores devem ser menores do que 5,0 para todos os construtos e indicadores (HAIR et al, 2005). Verificou-se
também se existe ajuste do modelo por meio do índice da raiz quadrada média residual padronizada (standardized root
mean square residual - SRMR). A SRMR baseia-se na transformação da matriz de covariância da amostra e da matriz de
covariância prevista em matrizes de correlação. O SRMR é definido como a diferença entre a correlação observada e
a matriz de correlação implícita do modelo. Assim, permite avaliar a magnitude média das discrepâncias entre as
correlações observadas e esperadas como uma medida absoluta do critério de ajuste do modelo. É considerado um
bom ajuste um valor menor do que 0,08 (HU; BENTLER, 1998).
A segunda etapa foi examinar a confiabilidade composta e a validade convergente e discriminante.
Segundo Malhotra (2012), a confiabilidade composta é definida como a quantidade total da variância do escore
verdadeiro em relação à variância do escore total. Assim, a confiabilidade composta corresponde à noção
convencional de confiabilidade. No sentido de avaliar esta confiabilidade dos construtos no modelo de mensuração
utilizou-se o coeficiente de alfa de Cronbach, tendo como valor de referência composto por 0,60 ou acima
(MALHOTRA, 2012).
Para medir até que ponto a escala se correlaciona positivamente com outras medidas do mesmo construto
realizou-se a validade convergente, por meio da variância média extraída (VME), sendo a mesma evidenciada a partir
de suas cargas fatoriais. A VME é uma medida da validade convergente do modelo, devendo ser 0,50 ou superior
(HAIR; GABRIEL; PATEL, 2014). Os autores definem a mesma como sendo a medida de um determinado
conjunto de indicadores, de um modelo, que convergem ou compartilham uma alta proporção da variância em
comum.
Ao fim desta etapa foi efetuada a validade discriminante entre os construtos do modelo. A validade
discriminante é definida por Hair et al (2005) como a medida em que os indicadores de um modelo representam um
construto único e os indicadores do constructo são distintos dos outros construtos no modelo, ou seja, é necessária
para verificar a unidimensionalidade dos construtos. Segundo Malhotra (2012), a validade discriminante será
alcançada se a raiz quadrada da variância média extraída for maior que os coeficientes de correlação.
Ao verificar se os indicadores da escala são confiáveis e válidos, inicia-se a terceira etapa desta análise que
se trata de testar o modelo estrutural. Nesta etapa são testados simultaneamente todos os construtos do modelo
estrutural, fixando a carga fatorial de um indicador por construto no valor unitário. Todos os itens mensurados
podem carregar somente em um construto cada. Os termos de erro não poderão estar correlacionados entre si. O
modelo estrutural irá utilizar das cargas fatoriais para avaliar todas as relações estruturais do modelo (MALHOTRA,
2012). Estas etapas foram seguidas na análise de MEE utilizados por Hair, Gabriel e Patel (2014).
Os principais critérios para avaliação do modelo estrutural referem-se à significância dos coeficientes de
caminho e também o valor do coeficiente de determinação (R²). Como o PLS-SEM se trata de uma técnica não
paramétrica, aplica-se o bootstrap, que envolve amostragem aleatória repetida com substituição da amostra original
para criar uma amostra de bootstrap, para obter os erros padrões para teste de hipóteses. Após aplicar o bootstrap, foi
realizada a análise de significância dos coeficientes de caminho (HAIR; RINGLE; SARSTEDT 2011).
Após verificar a confiabilidade e validade do modelo de mensuração e testar o modelo estrutural, realizouse a última etapa desta análise, que consistiu em avaliar o efeito moderador da idade nos construtos estudados. A
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amostra foi dividida em dois grupos de acordo com a idade declarada pelos usuários, se enquadrando entre os grupos
dos mais jovens e o dos mais velhos.
Para se analisar o efeito moderador da variável idade no modelo teórico proposto utilizou-se da técnica do
intervalo de confiança corrigida por viés, de Sarstedt, Henseler e Ringle (2011). Segundo os autores esta técnica é
indicada para amostras não paramétricas, como no caso desta análise. A análise é baseada nos resultados de
bootstrapping de cada grupo, são calculados os intervalos de confiança corrigidos por viés para as estimativas
específicas de grupo de parâmetros no modelo de caminho PLS. Os resultados específicos do grupo de um
coeficiente de trajetória são significativamente diferentes se os intervalos de confiança corrigidos por viés não se
sobrepuserem (SARSTEDT; HENSELER; RINGLE, 2011).
Considerando a revisão da literatura, o modelo teórico proposto e a metodologia utilizada para o
desenvolvimento da pesquisa, foi elaborada uma matriz de amarração, sintetizando as perguntas, objetivos e
hipóteses do trabalho, e qual a técnica de análise utilizada para a realização dos testes de hipótese, dessa forma
validando o modelo teórico. A Figura 3 apresenta esta matriz.
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Modelo Teórico

Pergunta

Como o materialismo e
possessividade, os valores de
consumo verde e a prontidão
para o uso de tecnologias
influenciam a intenção de
consumo colaborativo entre
os diferentes grupos de idade?

Figura 3. Matriz de Amarração.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Objetivos

Hipóteses

Técnicas de Análise

Geral:
Investigar o impacto da idade, da
possessividade, dos valores de
consumo verde e da prontidão
para a tecnologia na intenção de
consumo colaborativo.

Todas

- Coeficiente de Caminho
- Coeficiente de determinação
(R²)
- Intervalo de Confiança
Corrigida por Viés

Específicos:
a) Mensurar o impacto da
possessividade na intenção de
consumo colaborativo.

H1; H4a

- Coeficiente de Caminho
- Coeficiente de determinação
(R²)

b) Mensurar o impacto dos
valores de consumo verde na
intenção
de
consumo
colaborativo.

H2; H4b

- Coeficiente de Caminho
- Coeficiente de determinação
(R²)

c) Mensurar o impacto
prontidão para o uso
tecnologias na intenção
consumo colaborativo.

H3; H4c

- Coeficiente de Caminho
- Coeficiente de determinação
(R²)

d) Propor um modelo teórico
que permita estudar o consumo
colaborativo considerando este
conjunto de construtos.

H1; H2;
H3

- Coeficiente de Caminho
- Coeficiente de determinação
(R²)

e) Analisar a influência dos
grupos de idade como variáveis
moderadoras
no
modelo
proposto para intenção de
consumo colaborativo.

H4a; H4b;
H4c

- Intervalo de Confiança
Corrigida por Viés

da
de
de
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Esta matriz serve para avaliar se existe coerência ente os construtos teóricos levantados e os caminhos
que serão utilizados para a realização da pesquisa, demonstrando assim consistência metodológica no trabalho. Em
virtude dos fatos mencionados, entende-se que o modelo teórico proposto possui consistência metodológica,
podendo assim ser testado empiricamente. A Tabela 9 contemplando as hipóteses do trabalho, para facilitar leitura
da matriz de amarração.

Tabela 9. Hipóteses apresentadas no modelo (matriz de amarração).

Hipótese

Descrição

H1

A possessividade impacta negativamente na intenção de consumo colaborativo.

H2

Os valores de consumo verde impactam positivamente na intenção de consumo colaborativo.

H3
H4a
H4b
H4c

A prontidão do consumidor para o uso de tecnologia impacta positivamente na intenção de
consumo colaborativo.
O impacto da possessividade na intenção de consumo colaborativo é significativamente mais
alto para as pessoas mais velhas.
O impacto dos valores de consumo verde na intenção de consumo colaborativo é
significativamente mais alto para as pessoas mais jovens.
O impacto da prontidão do consumidor para o uso de tecnologias na intenção de consumo
colaborativo é significativamente mais alto para as pessoas mais velhas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
A próxima seção debruça sobre as análises realizadas neste trabalho, englobando os testes descritivos da
amostra, o teste do modelo de mensuração, o teste do modelo estrutural, bem como os testes para identificar
moderação no modelo estrutural. As discussões são apresentadas ao final da seção.
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Esta seção aborda as análises realizadas, os resultados e a discussão dos dados coletados, sendo divididas
da seguinte maneira: (4.1) Caracterização da amostra, (4.2) Análise do modelo de mensuração, (4.3) Análise do
modelo estrutural, (4.4) Análise da variável moderadora idade, (4.5) Discussão dos resultados.

4.1. Caracterização da Amostra
Após aplicação do questionário final, inicialmente foram obtidas no total 640 respostas para o
questionário. Contudo, desse valor inicial, apenas um total de 503 respondentes passaram pela questão filtro de
“Você já utilizou alguma plataforma de consumo colaborativo?”. Desse total, 10 respondentes tinham uma faixa de
idade que não se adequava a nenhum dos dois recortes de idades estudados nesta pesquisa, com idades superiores a
59 anos de idade. O total de respondentes então foi de 493, sendo 303 destes de pessoas mais jovens e 190 de
pessoas mais velhas.
Foi conduzido o teste de normalidade (Kolmogorov–Smirnov e Shapiro-Wilk) para amostra, utilizando o SPSS
21. O teste resultou em não normalidade, uma vez que p-value do teste foi inferior a 0,05. O PLS é um tipo de
modelo de equação estrutural que não supõe que a amostra deva ser paramétrica, portanto este tipo de técnica se
mostra adequado para este tipo de amostra.
Dos 493 respondentes válidos para a pesquisa, 285 eram mulheres e 208 se tratam de homens. No que diz
respeito ao nível de escolaridade, 29,8% possui pós-graduação completa, 28,2 possui superior incompleto, 20,3
possui superior completo e 8,5 possui ensino médio completo.

Figura 4. Nível de Escolaridade da Amostra

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
A Figura 4 apresenta o nível de escolaridade da amostra, sendo que os maiores destaques estão para
aqueles com pós-graduação completa e aqueles com nível superior incompleto. O nível de escolaridade da amostra se
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mostra alta, pois o questionário também foi divulgado diretamente aos alunos da USP/ESALQ, através da lista de email institucional.
No que se refere à renda dos participantes, 21,1% tinha uma renda acima de 10 salários mínimos, 22,7%
possuía uma renda acima de 6 até 10 salários mínimos, 13,6% tiveram uma renda acima de 5 até 6 salários mínimos,
10,1% tiveram uma renda acima de 4 até 5 salários mínimos, 9,3% foi acima de 3 até 4 salários mínimos, 11,6% foi
acima de 2 até 3 salários mínimos e 10,1% tiveram renda de até 2 salários mínimos.

Figura 5. Faixa de Renda da Amostra.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
A Figura 5 demonstra que a maior parte da amostra possui uma renda alta, sendo que os dois maiores
recortes são os que possuem os maiores salários. A Figura 6 ilustra os dois grupos de idade, onde o grupo dos mais
jovens acabou tendo mais respondentes do que o grupo dos mais velhos.

Figura 6. Grupos de Idade.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
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A próxima subseção se debruça sobre a análise do modelo de mensuração, para que assim o modelo estrutural possa
ser testado.

4.2. Análise do Modelo de Mensuração
A primeira etapa para se testar e analisar um modelo de equações estruturais é testar o modelo de
mensuração, ou seja, se o instrumento de coleta de dados mensurou exatamente aquilo que se pretendia mensurar.
Os testes foram realizados utilizando os softwares SPSS 21 e o SmartPLS 3.0. Foi realizada, primeiramente, uma análise
de colinearidade, para que assim seja possível assegurar ausência de multicolinearidade. O teste utilizado foi o de
fator de inflação de variância (variance inflation fator - VIF), sendo que os valores devem ser menores do que 5,0 para
todos os construtos e indicadores (HAIR et al, 2005). Segue a Tabela 10 com os valores VIF.

Tabela 10. Fator de Inflação de Variância.

VIF
ICCL1

2.371

INOV1

2.056

ICCL2

3.345

INOV2

2.220

ICCL3

3.960

INOV2

2.408

ICCL4

2.308

INOV3

2.618

POSS2

1.020

INOV3

2.665

POSS3

1.020

INOV4

2.365

VALCV1

1.779

INOV4

2.467

VALCV2

2.309

DESC2

1.346

VALCV3

2.295

DESC2

1.391

VALCV4

1.749

DESC3

1.492

VALCV5

2.004

DESC3

1.533

VALCV6

1.406

DESC4

1.475

OTIM1

1.664

DESC4

1.759

OTIM1

1.703

INSEG1

1.608

OTIM2

1.637

INSEG1

1.724

OTIM2

1.677

INSEG2

2.153

OTIM3

1.531

INSEG2

2.239

OTIM3

1.570

INSEG3

1.770

OTIM4

1.536

INSEG3

1.817

OTIM4

1.711

INSEG4

1.292

INOV1
1.990 INSEG4
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

1.482

Os indicadores referentes à escala de prontidão para a tecnologia aparecem duas vezes pois estes
indicadores formam um construto de segunda ordem, sendo que foi utilizada a abordagem de indicadores repetidos
(repeated indicators approach) para a modelagem no software SmartPLS, conforme indica Hair et al (2014).
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Para conferir se houve ajuste do modelo de mensuração foi utilizada a raiz quadrada média residual
padronizada (standardized root mean square residual - SRMR). A SRMR baseia-se na transformação da matriz de
covariância da amostra e da matriz de covariância prevista em matrizes de correlação. O SRMR é definido como a
diferença entre a correlação observada e a matriz de correlação implícita do modelo. Assim, permite avaliar a
magnitude média das discrepâncias entre as correlações observadas e esperadas como uma medida absoluta do
critério de ajuste do modelo. É considerado um bom ajuste um valor menor do que 0,08 (HU; BENTLER, 1998). O
SRMR foi introduzido como uma medida de adequação para PLS-SEM em artigo de Henseler et al (2014), sendo
usada para se evitar erros de especificação do modelo. Para o modelo utilizado neste estudo, o SRMR estimado foi
de 0,65, considerado portanto um bom ajuste.
Utilizando-se do software SmartPLS 3.0, foram realizados os testes de validação e confiabilidade do
modelo de mensuração. Primeiro foi executada a análise fatorial confirmatória para verificar se todas as cargas
fatoriais são significativas, e depois se calculou a variância média extraída (VME) e a confiabilidade composta (CC).
A partir da análise fatorial confirmatória, constatou-se que três indicadores tiveram carga fatorial muito
abaixo do recomendado para sua manutenção no modelo, que é de 0,70 (HAIR; GABRIEL; PATEL, 2014). Em
específico, os indicadores POSS1 e POSS4, da escala de possessividade, tiveram cargas de 0,352 e 0,075,
respectivamente. O outro indicador foi o DESC1, da escala de desconforto, com carga de 0,106. Estes indicadores
foram então removidos para melhor ajuste do modelo.
Após a análise fatorial confirmatória, foi calculada a variância média extraída, a fim de se verificar a
confiabilidade composta e a validade convergente do modelo. A variância média extraída também pode ser entendida
como a média das cargas fatoriais padronizadas ao quadrado, dividida pelo número de itens (VALENTINI;
DAMÁSIO, 2016). Já a fórmula para o cálculo da confiabilidade composta foi desenvolvida por Fornell e Larcker
(1981), onde ∑ʎ representa a soma das cargas fatoriais e ∑ɛ é a soma dos erros de mensuração. Segue abaixo as
fórmulas da variância média extraída e da confiabilidade composta. A Figura 7 apresenta estas fórmulas.

Figura 7. Fórmulas da VME e da CC.

Fonte: Valentini e Damásio (2016).
A partir das análises da VME, confiabilidade composta e da análise fatorial confirmatória, os indicadores
POSS1 e POSS4, da escala de possessividade e o indicador DESC1, da escala de desconforto foram removidos, e o
modelo do ajuste apresentou melhorias, conforme indica a Tabela 11.
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Tabela 11. Confiabilidade Composta e Variância Média Extraída

CC

VME

POSS

0.725

0.569

VALCV

0.901

0.605

OTIM

0.861

0.607

INOV

0.916

0.730

DESC

0.844

0.644

INSEG

0.856

0.600

ICCL
0.936
0.785
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Considerando que VME superior a 0,50 é considerado bom e confiabilidade composta acima de 0,7
também é considerado bom, o modelo de mensuração se enquadra nestas medidas de ajuste (HAIR et al, 2005). Os
autores indicam também que os valores de VME atestam a validade convergente dos construtos. Neste contexto,
todos os construtos se encaixam no critério, evidenciando a validade convergente do modelo.
Com o intuito de se verificar a validade discriminante do modelo, foi analisado se as raízes quadradas dos
valores da VME de cada construto são maiores que as correlações entre eles, seguindo os critérios de Fornell e
Larcker (1981), indicados na Tabela 12. A validade discriminante trata-se da medida em que os indicadores de um
modelo representam um construto único, sendo os indicadores de determinado construto distintos dos outros
construtos no modelo (HAIR; GABRIEL; PATEL, 2014).

Tabela 12. Tabela de Validade Discriminante (Fornell e Larcker)

DESC

ICCL

INOV

INSEG

OTIM

POSS

DESC

0.803

ICCL

-0.069

0.886

INOV

-0.195

0.350

0.855

INSEG

0.439

-0.249

-0.298

0.774

OTIM

-0.153

0.420

0.428

-0.327

0.779

POSS

0.018

-0.102

-0.052

0.103

0.020

0.755

-0.057

0.011

-0.165

VALCV
-0.012
0.252
0.146
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

VALCV

0.778

Os resultados apresentados na tabela demonstram a validade discriminante, sendo que cada construto se
mostra diferente dos outros de maneira válida.
Todas as etapas para testar o modelo de mensuração, como a análise fatorial confirmatória, o índice de
ajuste, a confiabilidade composta e as validades convergentes e discriminantes, foram realizadas, obtendo resultados
satisfatórios, com base na literatura. Concluiu-se, portanto, que o modelo de mensuração é válido, permitindo assim
que as análises referentes ao modelo estrutural possam ser realizadas.
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4.3. Análise do Modelo Estrutural
Segundo Hair, Henseler e Ringle (2011), os principais critérios para avaliação do modelo estrutural
referem-se à significância dos coeficientes de caminho e também o valor do coeficiente de determinação (R²). Como
o PLS-SEM se trata de uma técnica não paramétrica, aplica-se o bootstrap, que envolve amostragem aleatória repetida
com substituição da amostra original para criar uma amostra de bootstrap, para obter os erros padrões para teste de
hipóteses.
Após aplicar o bootstrap, foi realizada a análise de significância dos coeficientes de caminho, apresentadas
na Tabela 13.

Tabela 13. Coeficientes de Caminho e Significância.

DESC -> PTEC

Coeficiente
Teste T
de Caminho
-0.173
3.729

P Values
0.000

INOV -> PTEC

0.491

20.058

0.000

INSEG -> PTEC

0.334

1.067

0.286

OTIM -> PTEC

0.399

16.152

0.000

POSS -> ICCL

-0.046

1.097

0.273

PTEC -> ICCL

0.414

11.192

0.000

5.126

0.000

VALCV -> ICCL
0.204
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

A partir da análise constatou-se que o construto de insegurança, para a formação do construto de segunda
ordem prontidão para a tecnologia, não teve carga significativa o suficiente para a sua formação. Contudo, os outros
três construtos de primeira ordem, otimismo, inovação e desconforto formaram o construto de segunda ordem
prontidão para o uso de tecnologia, e este, por sua vez, acabou tendo relação positiva significativa com intenção de
consumo colaborativo.
O que mais chamou a atenção foi o construto de possessividade, que embora possua uma carga negativa,
não apresentou relação estatística significativa na intenção de consumo colaborativo. Já a prontidão para tecnologia
e os valores de consumo verde tiveram cargas positivas e significativas na intenção de consumo colaborativo.
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Figura 8. Cargas Fatoriais e Coeficientes de Caminho.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
A Figura 8 apresenta a carga fatorial de cada um dos indicadores, para a formação do seu respectivo
construto, e mostra também o coeficiente de caminho, que evidencia as relações existentes entre os construtos
estabelecidos no modelo teórico. Dentre os construtos estudados, a relação entre possessividade e intenção de
consumo colaborativo é a única não significativa.
No que se refere ao coeficiente de determinação (R²), o construto de intenção de consumo colaborativo é
a variável latente endógena a ser relacionada aos outros construtos. O valor deste construto no modelo foi de 0,237.
Segundo Hair, Henseler e Ringle (2011), o julgamento do que é considerado um R² alto depende da disciplina a ser
estudada. Segundo os autores, nos estudos de comportamento do consumidor, valores de 0.20 ou acima são
considerados altos. Portanto, o efeito dos construtos na variável endógena intenção de consumo colaborativo pode
ser considerado alto para este modelo.
Segue a Tabela 14 com as três primeiras hipóteses do estudo que foram testadas.
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Tabela 14. Avaliação de Hipóteses.

Hipótese
H1

Descrição

Resultado

A possessividade impacta negativamente na intenção de consumo colaborativo.

Os valores de consumo verde impactam positivamente na intenção de consumo
colaborativo.
A prontidão do consumidor para o uso de tecnologia impacta positivamente na
H3
intenção de consumo colaborativo.
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
H2

Não suportada
Suportada
Suportada

A fim de se testar as três próximas hipóteses deste trabalho, será analisada a idade como uma variável
moderadora, dentro deste modelo apresentado.

4.4. Análise da Variável Moderadora Idade
Para testar as hipóteses referentes á idade como variável moderadora, a amostra foi dividida em dois
grupos, sendo um deles o considerado o grupo dos mais jovens (17 a 29 anos) e dos mais velhos (30 a 59 anos). O
primeiro grupo foi composto por 303 indivíduos e o segundo grupo por 190 indivíduos.
Foi utilizada a ferramenta Multigroup Analysis (MGA), disponível no software SmartPLS 3.0. Esta ferramenta
permite testar se os grupos de dados possuem diferenças significativas em suas estimativas de parâmetros específicas
do grupo, no caso deste modelo, o coeficiente de caminho.
Por se tratar de uma amostra não paramétrica, a técnica utilizada para constatar se existe diferença
significativa entre os grupos foi a do intervalo de confiança corrigido por viés, proposta por Sarstedt, Henseler e
Ringle (2011). Nesta análise, baseada em resultados de bootstrapping de cada grupo, são calculados os intervalos de
confiança corrigidos por viés para as estimativas específicas de grupo de parâmetros no modelo de caminho PLS. Os
resultados específicos do grupo de um coeficiente de trajetória são significativamente diferentes se os intervalos de
confiança corrigidos por viés não se sobrepuserem.

Tabela 15. Intervalos de Confiança (Viés Corrigido).

2.5% Mais jovens

97.5% Mais jovens

2.5% Mais velhos

97.5% Mais velhos

POSS -> ICCL

-0.131

0.085

-0.157

0.140

PTEC -> ICCL

0.229

0.427

0.437

0.643

0.311

0.106

0.330

VALCV -> ICCL
0.107
Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Constatou-se, a partir da Tabela 15, por meio deste teste, que houve diferença significativa entre os
grupos somente entre os construtos prontidão para tecnologia e intenção e consumo colaborativo, pois o intervalo
de 2,5% e 97,5% para o grupo dos mais jovens (0.229 a 0.427) não se sobrepõe ao intervalo do grupo dos mais
velhos (0.437 a 0643). Para o construto de possessividade e valores de consumo verde, no entanto, não houve
diferenças significativas entre os grupos, pois os intervalos se sobrepõem. O construto de possessividade não possui
relação significativa com intenção de consumo colaborativo para os dois grupos de idade.
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Esta diferença na relação entre os construtos prontidão para tecnologia e intenção de consumo
colaborativo pode ser observada por meio dos coeficientes de caminho. O coeficiente de caminho para o grupo dos
mais jovens teve uma carga de 0.331 entre os construtos, enquanto o grupo dos mais velhos teve uma carga de 0.543
entre os construtos.
O modelo estrutural original, sem nenhuma variável moderadora possui um coeficiente de caminho de
0.414. Segue a Figura 9, com o modelo estrutural com as diferenças de coeficiente de caminho para os construtos
estudados.

Figura 9. Modelo Estrutural com Coeficientes de Caminho Multigrupo.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
Da figura apresentada, somente a relação entre os construtos PTEC e ICCL apresentaram diferenças
estatisticamente significativas. Sendo assim, constatou-se que a idade teve efeito moderador somente entre os
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construtos prontidão para tecnologia e intenção de consumo colaborativo, mas não havendo efeito moderador para
os outros dois construtos do modelo estrutural. Segue a Tabela 16, com as três últimas hipóteses testadas neste
estudo.

Tabela 16. Avaliação de Hipóteses (Variável Moderadora).

Hipótese

Descrição
Resultado
O impacto da possessividade na intenção de consumo colaborativo é
Não suportada
significativamente mais alto para as pessoas mais velhas.
O impacto dos valores de consumo verde na intenção de consumo colaborativo é
Não suportada
significativamente mais alto para as pessoas mais jovens.

H4a
H4b

O impacto da prontidão do consumidor para o uso de tecnologias na intenção de
Suportada
consumo colaborativo é significativamente mais alto para as pessoas mais velhas.

H4c

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
Tendo realizado todas as análises pertinentes a este estudo, os resultados obtidos serão discutidos na
próxima subseção.

4.5. Discussão dos Resultados
O modelo teórico proposto neste estudo testou se os construtos possessividade, valores de consumo
verde e a prontidão para a tecnologia têm impacto na intenção de consumo colaborativo por parte dos
consumidores. Constatou-se que o construto de possessividade, embora tenha uma relação negativa com a intenção
de consumo colaborativo, não demonstrou ser uma relação estatisticamente significativa, para nenhum dos dois
grupos de idade. Este resultado contraria alguns autores como Annarelli, Battistella e Nonino (2016) e especialmente
Belk (2007), ao afirmar que o sentimento de possessividade desencoraja o compartilhamento e o consumo
colaborativo.
Um dos motivos que podem explicar a inexistência de evidência da relação entre os construtos é que
algumas plataformas de consumo colaborativo não fazem a troca de identidade sem a necessidade de ter a posse de
determinado produto, ou seja, o consumidor não deixa de ser proprietário para se tornar usuário (HAMARI et al,
2015). Plataformas de produtos usados que seguem um modelo P2P, como OLX, por exemplo, o consumidor, após
a transação, continua sendo proprietário de tal produto.
Davidson et al (2018), em estudo sobre o materialismo e o consumo colaborativo, evidencia que em
determinadas circunstâncias, o materialismo não se contrasta com o consumo colaborativo, sendo que na realidade
ele teria o efeito justamente oposto, contrariando também o que pesquisas anteriores apresentavam a respeito desta
relação. O estudo destes autores faz uma análise entre culturas, comparando a utilização de plataformas de consumo
colaborativo entre os americanos e entre os indianos, identificando assim possíveis diferenças entre esses grupos de
consumidores de culturas diferentes.
No caso dos americanos, entende-se que o efeito do materialismo não inibe o engajamento em
plataformas de consumo colaborativo ou de compartilhamento quando estas plataformas não competem com a
questão da propriedade do produto, como por exemplo a compra e venda de usados. Nestes casos específicos existe
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um encorajamento para que os consumidores materialistas busquem experiências transformadoras e hedônicas que
devem melhorar sua autoimagem e bem-estar (DAVIDSON et al, 2018).
Para os indianos, o materialismo levará à participação em programas de consumo colaborativo por meio
do aumento da utilidade percebida. Segundo os autores, os indianos possuem tendências mais materialistas, no geral,
do que os americanos, isso possivelmente devido às diferenças econômicas, e ao mesmo tempo, possuem maior
tendências relacionadas ao compartilhamento, isso também devido à sua condição econômica. Assim como no caso
dos americanos, quando o tipo de compartilhamento não vai contra o conceito de propriedade, tendências
materialistas se manifestam e não impedem a participação em atividades colaborativas (DAVIDSON et al, 2018).
No que se refere ao construto de valores de consumo verde, houve relação estatística significativa entre o
construto e a intenção de consumo colaborativo. Estas evidências reforçam o que aponta a literatura, demonstrando
que os consumidores de fato valorizam questões referentes ao meio ambiente nos seus hábitos de compra, sendo que
estes fatores influenciam na intenção do consumidor a se engajar no consumo colaborativo (BOTSMAN; ROGERS,
2011).
Segundo o estudo de Yin et al (2016), a questão ética e moral dos indivíduos são fundamentais para que os
consumidores adotem práticas de consumo consideradas sustentáveis, sendo que as mesmas servem como
mecanismos para a adoção de plataformas de consumo colaborativo, especificamente o compartilhamento de
bicicletas, como uma medida para se tomar atitudes amigáveis ao meio ambiente.
Os valores relacionados ao consumo verde, ou à sustentabilidade, são então fatores considerados pelos
consumidores ao adotarem plataformas de consumo colaborativo, conforme indicado pelo estudo (YIN et al, 2016).
Os resultados desta pesquisa de Yin, bem como os resultados obtidos junto ao presente estudo, evidenciam a
importância dos valores individuais, ou os princípios que guiam a vida dos indivíduos, no momento da tomada de
decisão de consumo para estes indivíduos.
Os consumidores que possuem valores considerados verdes tendem então a se importarem com questões
relacionadas à sustentabilidade e ao meio ambiente, e isso acaba tendo uma influência importante no seu
engajamento em atividades de consumo colaborativo, que são consideradas pelos consumidores como sendo
sustentáveis (BOTSMAN; ROGERS, 2010).
Por fim, a relação mais alta encontrada refere-se à prontidão para a tecnologia na intenção de consumo
colaborativo. A tecnologia revolucionou a maneira pela qual os serviços são oferecidos e entregues em praticamente
todas as categorias de consumo disponíveis, sendo que o consumo colaborativo é baseado na tecnologia, conexão e
interação nas redes sociais (BENOIT et al, 2017; BELK, 2014; BOTSMAN; ROGERS, 2011). Contudo, este foi o
único estudo, que o autor tem conhecimento, que testa empiricamente a influência da tecnologia na intenção de
consumo colaborativo. O modelo proposto evidencia que quanto mais o consumidor esta familiarizado com a
tecnologia, maior é o impacto em usa intenção de consumo colaborativo.
Conforme demonstram Parasuraman e Colby (2014), a maneira pela qual os serviços ocorrem mudou
significativamente nos últimos anos, sendo que o desenvolvimento da tecnologia foi um dos fatores principais para
que esta mudança ocorre-se. Esta mudança no contexto de consumo colaborativo é evidente, levando em
consideração que muitas das plataformas de consumo colaborativo são intermediadas pelo uso de aplicativos online.
Larivière et al (2017) inclusive apontam que esta mudança na qual os serviços passaram criou uma
interdependência entre os agentes participantes junto a tecnologia, mudando a forma pela qual os agentes envolvidos
na realização do mesmo se relacionam com a tecnologia.
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O presente estudo, até onde o autor tem conhecimento, é o primeiro que evidencia estatisticamente que
de fato existe uma relação entre a tecnologia e a intenção de consumo colaborativo, sendo que esta relação pode
explicar a razão pela qual os consumidores adotam esta prática de consumo.
Assim como apontam Parasuraman e Colby (2014) e Larivière et al (2017), a tecnologia mudou a forma
como os agentes envolvidos em uma prática de serviço se relacionam entre si, muitas vezes por meio de aparatos
tecnológicos. No contexto do consumo colaborativo, essa relação entre os agentes, no caso deste estudo os
consumidores, também se mostrou verdadeira.
No que se refere à teoria do comportamento planejado, a mesma mostrou que pode explicar como as
crenças comportamentais, normativas e de controle influenciam na intenção de consumo colaborativo. Conforme
indica Barnes e Matson (2017), a atitude de um indivíduo em relação ao aluguel de um quarto da Airbnb ou a
utilização de um serviço como o Uber pode ser determinada por custos e benefícios, que são percebidos
cognitivamente pelo indivíduo são ponderados, para que no fim o mesmo possa avaliar se o aluguel do quarto ou a
utilização do serviço é uma coisa boa ou ruim a ser feita, baseado em suas consequências.
Em se tratando das crenças normativas, Yin et al (2016) apontam que as normas sociais e o contexto
social daqueles que possuem valores considerados sustentáveis acabam influenciando outros indivíduos com valores
semelhantes. Tendência esta demonstrada também nas relações estabelecidas neste estudo, sob o contexto do
consumo colaborativo. Ou seja, as crenças normativas, como as normas sociais têm um impacto na intenção de
consumo colaborativo, sendo que pessoas que possuem valores semelhantes (neste caso, valores considerados
verdes), acabam tendo uma maior tendência a se engajarem em plataformas de consumo colaborativo.
Já a crença de controle se relaciona principalmente no quesito da prontidão para o uso de tecnologias.
Segundo Azjen (2002) as crenças de controle irão determinar qual o controle percebido do indivíduo para a
realização do comportamento, ou seja, se o consumidor não se sentir apto ou confortável para usar determinada
tecnologia, o mesmo não irá perceber que possui controle sobre a situação, não ocorrendo então à intenção
comportamental. A relação estabelecida neste estudo demonstra justamente isso, havendo uma relação positiva entre
prontidão para tecnologia e intenção de consumo colaborativo, quanto mais o consumidor tem controle sobre a
tecnologia, maior é a sua intenção comportamental, conforme sugere a TCP.
No que tange a idade como uma variável moderadora, essa moderação foi comprovada estatisticamente
somente entre os construtos prontidão para a tecnologia e intenção de consumo colaborativo. As pessoas mais novas
são menos dependentes da tecnologia para se engajarem em plataformas de consumo colaborativo, pois a maioria
dos avanços tecnológicos, como por exemplo a tecnologia mobile, é voltada para um público mais jovem. Sendo
assim, a dependência deste público na prontidão para a tecnologia na intenção de consumir colaborativamente é
menor do que para pessoas mais velhas, que possuem uma percepção de controle menor referente a este quesito.
Já a relação entre os construtos é maior para o público mais velho, isso pois para este público existe uma
lacuna entre o que é desenvolvido e o que realmente é necessário, sendo que essas tecnologias não tem como alvo
principal

o

público

mais

velho

(LEE;

COUGHLIN,

2014;

ROJAS-MÉNDEZ;

PARASURAMAN;

PAPADOPOULOS, 2017). Ou seja, este público tem uma percepção de controle menor que os mais jovens,
explicando a maior necessidade deste de ter uma prontidão para o uso de tecnologia maior para consumir
colaborativamente. Esses fatores explicam a razão pela qual a dependência da tecnologia é maior para o público mais
velho do que para o público mais novo.
Não houve, contudo, efeito de moderação da idade para os construtos de possessividade e valores de
consumo verde. Para ambos os grupos, a possessividade não teve relação significativa com intenção de consumo
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colaborativo em diferença estatística significativa entre os grupos. Esta evidência vai contra de Bardhi e Eckhardt
(2012) e Lindblom e Lindblom (2017), ao apontarem indivíduos de uma geração mais jovem são menos dependentes
da posse e do materialismo do que as gerações mais velhas, sendo mais propícias a adotar o consumo colaborativo.
Já para o construto valores de consumo verde, não houve diferença estatística entre os grupos dos mais
jovens e os mais velhos. Um dos motivos que podem explicar este fenômeno é explicado por Hume (2010), sendo
que embora as pessoas mais jovens sejam mais conscientes em relação ao meio ambiente, essa maior consciência não
se reflete em suas práticas de consumo, que muitas vezes não são ambientalmente sustentáveis, demonstrando uma
possível razão de não haver diferença estatística entre os grupos.
Estes achados vão contra alguns estudos, como o de Kumar (2018), que sugere que diferenças geracionais
têm influência na intenção de consumo colaborativo devido questões de preocupações ambientais, que seriam
diferentes entre os grupos. Böcker e Meelen (2016) também sugerem que questões sociodemográficas, como
diferenças de grupos por idade, influenciam na motivação dos consumidores se engajarem no consumo colaborativo.
Este estudo demonstrou que quando se trata de questões de materialismo e possessividade e questões relacionadas a
valores de consumo verde, ou valorização da questão da sustentabilidade, não possuem diferenças significativas entre
pessoas mais jovens e pessoas mais velhas. Esta diferença só se mostrou presente no que diz respeito à relação entre
prontidão para tecnologia e intenção de consumo colaborativo.
A Tabela 17 sumariza os principais resultados encontrados neste estudo, além de apresentar os autores
que embasaram esta discussão.
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Tabela 17. Principais Resultados.

Principais Resultados: Modelo Estrutural
Construto

Resultado

Autores

Possessividade

Relação negativa, mas não significativa divergindo
de autores na literatura.

Annarelli, Battistella e Nonino (2016);
Belk (2007); Belk (2017); Davidson et
al (2018)

Valores de Consumo
Verde

Relação positiva e significativa, de acordo com a
literatura.

Yin et al (2016); Haws, Winterich e
naylor (2014); Botsman e Rogers
(2010); Pizzol (2017)

Prontidão Para o Uso
de Tecnologias

Relação positiva e significativa, de acordo com a
literatura.

Larivière et al (2017); Parasuraman e
Colby (2014); Hamari et al (2015);
Benoit et al (2017)

Principais Resultados: Idade Como Variável Moderadora

Possessividade

Não houve efeito de moderação entre este
construto e a intenção de consumo colaborativo,
indicado que para este modelo, diferença de idade
não gera diferenças significativas.

Bardhi e Eckhardt (2012); Lindblom
e Lindblom (2017)

Valores de Consumo
Verde

Não houve efeito de moderação entre este
construto e a intenção de consumo colaborativo,
indicado que para este modelo, diferença de idade
não gera diferenças significativas.

Kumar (2018); Böcker e Meelen
(2016); Hume (2010)

Prontidão Para o Uso
de Tecnologias

Houve efeito de moderação entre este construto e
a intenção de consumo colaborativo. As pessoas Lee e Coughlin (2014); Rojas-méndez,
mais velhas são mais dependentes da tecnologia
Parasuraman e Papadopoulos (2017);
para se engajar no consumo colaborativo do que
Lindblom e Lindblom (2017)
as pessoas mais novas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
Tendo como base as análises realizadas nesta pesquisa, identifica-se que o modelo teórico proposto de
fato auxilia em uma maior compreensão dos fatores que inibem ou motivam a intenção de consumo colaborativo
por parte dos consumidores. A possessividade, considerada na literatura como um inibidor da intenção de consumo
colaborativo, acabou não exercendo nenhuma influência significativa dentro deste modelo. (BELK, 2007;
ANNARELLI; BATTISTELLA; NONINO, 2016; BELK, 2017). Outros fatores como valores de consumo verde e
prontidão para tecnologia acabaram exercendo relações significativas e positivas no modelo, demonstrando serem
motivadores na intenção de consumo colaborativo.
A moderação dentro deste modelo teórico acabou sendo menor que havia sido proposto inicialmente,
sendo que a mesma só ocorreu de fato entre uma das relações (prontidão para tecnologia – intenção de consumo
colaborativo). Portanto a moderação ocorre apenas de maneira parcial no modelo, em um único caminho específico,
e não no modelo teórico como um todo.
O modelo teórico determina a intenção de consumo colaborativo como sua variável latente endógena, ou
seja, a variável que deve ser explicada por outros fatores. Após as análises, constatou-se que o coeficiente de
determinação (R²) deste construto foi de 0,237, valor este considerado alto nos estudos de comportamento do
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consumidor (HAIR; RINGLE; SARSTEDT, 2011). Portanto o modelo teórico proposto explica de maneira
satisfatória fatores que motivam os consumidores a se engajarem no consumo colaborativo.
A Figura 10 ilustra o modelo teórico após os testes e análises realizados, desconsiderando o construto
possessividade, que não foi significativo dentro do modelo, e com a moderação somente na relação onde a mesma de
fato ocorreu.

Valores de
Consumo Verde

Intenção de Consumo
Colaborativo

OTIM

INOV

Moderação

Prontidão p/
Tecnologia

DESC

Figura 10. Modelo validado a partir dos testes.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
Encerram-se, portanto, as análises e os resultados efetuados nesta pesquisa. Todas as etapas estabelecidas
na metodologia foram cumpridas e todas as hipóteses foram devidamente testadas e seus resultados discutidos. A
última seção deste trabalho irá discorrer a respeito dos objetivos propostos, das contribuições teóricas e gerenciais
desta pesquisa, bem como suas limitações e sugestões para futuros trabalhos.
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5. CONCLUSÃO
A partir da problemática estabelecida neste trabalho, o objetivo geral foi investigar o impacto da idade, da
possessividade, dos valores de consumo verde e da prontidão para a tecnologia na intenção de consumo
colaborativo. Com o intuito de direcionar e atingir este objetivo geral, o mesmo foi desdobrado em cinco objetivos
específicos. A partir dos dados coletados por meio do questionário e as análises realizadas subsequentemente neste
trabalho, os objetivos específicos definidos foram atingidos e consequentemente, o objetivo geral proposto.
O primeiro objetivo específico era mensurar o impacto da possessividade na intenção de consumo
colaborativo. Conclui-se pela análise da significância do coeficiente de caminho e do coeficiente de determinação (R²)
do modelo estrutural que a possessividade, embora tenha uma relação negativa com a intenção de consumo
colaborativo, essa relação não se mostrou significativa estatisticamente.
O segundo objetivo específico foi mensurar o impacto dos valores de consumo verde na intenção de
consumo colaborativo. As análises de significância do coeficiente de caminho e do coeficiente de determinação (R²)
do modelo estrutural demonstraram que os valores de consumo verde de fato possuem uma relação significativa e
positiva com a intenção de consumo colaborativo. Verificou-se que quanto mais o indivíduo se preocupa com o
meio ambiente, mais este indivíduo se engaja em plataformas de consumo colaborativo.
O próximo objetivo específico foi mensurar o impacto da prontidão para o uso de tecnologias na
intenção de consumo colaborativo. A partir das análises do coeficiente de caminho e do coeficiente de determinação
constatou-se que existe uma relação positiva e significativa entre a prontidão para tecnologia e a intenção de
consumo colaborativo, ou seja, quanto mais o indivíduo se sente confortável com o uso de tecnologias, maior é a sua
intenção de participar em plataformas de consumo colaborativo. Foi a relação de maior intensidade identificada no
modelo proposto.
Considerando estes construtos, o modelo teórico pode ser desenvolvido e posteriormente testado por
meio de um modelo de equação estrutural utilizando os mínimos quadrados parciais como técnica de estimação. O
modelo também atingiu o último objetivo específico proposto, que foi analisar a influência dos grupos de idade
como variáveis moderadoras neste modelo para a intenção de consumo colaborativo. Demonstrou-se que a idade
serve como uma variável moderadora somente entre os construtos prontidão para o uso de tecnologia e intenção de
consumo colaborativo. As pessoas mais novas, por serem nativas tecnologicamente, são menos dependente do
conforto com as tecnologias para utilizarem plataformas de consumo colaborativo, em comparação com os
consumidores mais velhos.
Tendo atingido todos os objetivos específicos, constatou-se que o objetivo geral também foi alcançado. A
partir do modelo teórico desenvolvido e testado, foram demonstrados os impactos da possessividade, dos valores de
consumo verde e da prontidão para o uso de tecnologia na intenção de consumo colaborativo, auxiliando assim em
uma maior compreensão do comportamento do consumidor dentro deste contexto.
O trabalho conclui apresentando um modelo sobre consumo colaborativo, que leva em consideração
construtos importantes relacionados ao tema, e que possibilitam uma maior compreensão do comportamento
consumidor neste modelo de consumo. A pesquisa trás também um avanço no que diz respeito a importancia da
tecnologia no consumo colaborativo, testada de maneira empírica e apresentando diferença em relação a diferentes
grupos de idade.
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5.1. Contribuições Teóricas
No campo teórico, esta pesquisa avança no entendimento do que motiva os consumidores a participarem
do consumo colaborativo e por quais razões tal tipo de consumo é adotado em detrimento de produtos ou serviços
tradicionais, sendo este um tema menos explorado na literatura. Este estudo reforça o entendimento de que o
consumidor de fato valoriza questões relacionadas ao meio ambiente e a sustentabilidade para consumirem
colaborativamente.
No que diz respeito ao materialismo e a possessividade, os resultados obtidos por meio desta pesquisa
sugerem que este construto não tem tanto impacto negativo para o consumo colaborativo, conforme indicava a
literatura. Não são todas as plataformas de consumo colaborativo em que o consumidor deixa de ser proprietário de
um determinado produto para se tornar usuário, o que justificaria a relação não significativa deste construto para o
consumo colaborativo.
A pesquisa contribui academicamente, ao apresentar um modelo teórico que traz e explica o impacto das
diferenças de idade, dos valores de consumo verde e da prontidão para o uso da tecnologia na intenção de consumo
colaborativo. O estudo agrega mais informação, testadas empiricamente, a respeito do que motiva ou inibe o
engajamento do consumidor nesta nova tendência de consumo.
Além disso, o trabalho trouxe um novo entendimento sobre a importância da tecnologia para o
comportamento do consumidor no que diz respeito ao consumo colaborativo. O autor não teve conhecimento, em
outras pesquisas, que testou empiricamente a relação da tecnologia com o consumo colaborativo. Este estudo
demonstra estatisticamente que o consumidor, quando se sente mais confortável e pronto para utilizar a tecnologia,
maior é a sua intenção de consumir colaborativamente. Essa relação é ainda mais forte para as pessoas mais velhas,
pois estes tem menor familiaridade com a tecnologia em comparação com pessoas mais jovens.

5.2. Contribuições Gerenciais
Este trabalho contribui gerencialmente ao abordar os motivadores e inibidores desta nova tendência de
consumo com base no compartilhamento, auxiliando assim no entendimento do que afeta positivamente ou
negativamente a intenção de consumo colaborativo por parte dos consumidores. A partir destes dados, plataformas
de consumo colaborativo, podem desenvolver estratégias para gerar maior engajamento e envolvimento com o seu
público consumidor, sendo que este envolvimento é fundamental para o consumo colaborativo.
O maior entendimento do consumo colaborativo contribui também para os fornecedores do serviço de
pares. Estes podem utilizar de estratégias que demonstrem maior valorização de questões relacionadas ao meio
ambiente, que mostrou ser importante para a intenção de consumo colaborativo.

Estes fornecedores podem

também utilizar desta estratégia como uma forma de divulgação do seu trabalho, nas próprias plataformas de
consumo colaborativo onde os mesmos atuam. A partir do momento que os fornecedores do serviço possuem mais
informações e dados a respeito dos consumidores, estes podem ser mais inovadores, e desta forma envolver assim os
clientes de maneira a criar valor conjuntamente.
Para os fornecedores da plataforma, que serve como uma mediadora entre os consumidores e o
fornecedor do serviço, os mesmos podem investir em interfaces e aplicativos que sejam cada vez mais amigáveis aos
consumidores, visando sempre facilitar a interação do consumidor com esta plataforma mediadora. O investimento
na acessibilidade destas plataformas se justificam pois ficou evidente neste estudo que a familiaridade com a
tecnologia tem uma relação significativa e alta com a intenção de consumo colaborativo.
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Portanto, quanto mais fácil e interativa for a plataforma de consumo colaborativo fornecida, maior será a
probabilidade do consumidor se engajar neste tipo de plataforma. Este esforço pode ser ainda maior quando se trata
de consumidores com maior idade, pois os mesmos são mais dependentes do conforto com esta tecnologia para
terem uma maior intenção de consumo colaborativo. Os fornecedores da plataforma podem fazer melhorias focadas
justamente para este público consumidor, sendo que estes costumam ser deixados de lado em aplicativos de
tecnologia.

5.3. Limitações e Sugestões para Pesquisas Futuras
Uma das limitações referentes a este estudo se trata da amostra, que embora tenha englobado
consumidores do Brasil, não limitando a nenhum estado específico, ainda se trata de uma amostra não probabilística.
A mesma também foi aplicada online, via e-mail, em bases de dados dos alunos e funcionários da USP/ESALQ e por
meio de grupos em redes sociais relacionados a consumo colaborativo, caracterizando a amostra como por
conveniência. Desta forma, deve-se ter cautela com a generalização destes resultados.
Outra limitação refere-se aos grupos de idade selecionados. Devido à dificuldade de encontrar uma
amostra variada e grande o suficiente para formar três ou mais grupos de idade e poder ser testado em um modelo de
equação estrutural, apenas dois grupos foram utilizados, sendo denominados de grupos dos mais jovens e mais
velhos. Futuros estudos podem utilizar recortes por idades mais variados, fazendo comparações com três ou mais
grupos.
O construto de possessividade pode ser estudado e testado em contextos mais específicos em próximos
estudos. Estes podem testar a possessividade no contexto de plataformas de consumo colaborativo que envolve
prestação de serviços (onde o consumidor se torna usuário), e testar também o construto em plataformas de
consumo colaborativo específicas de compra e venda de produtos (onde o consumidor ainda é proprietário),
identificando como a possessividade e o materialismo se comportam em cada contexto.
Futuros estudos podem testar este modelo estrutural, com amostras maiores, utilizando outro método de
equação estrutural mais rigoroso, que é o modelo de equação estrutural baseado em covariância (CB-SEM, do inglês
covariance based structural equation model). Este tipo de equação estrutural utiliza como método de estimação a máxima
verossimilhança, e é utilizado para confirmar teorias já estabelecidas.
Novos estudos podem utilizar também outras variáveis moderadoras para testar o modelo estrutural, não
somente a idade. Podem ser utilizadas varáveis como frequência de uso, no sentido de identificar o engajamento no
consumo colaborativo. Deve ser considerado o uso de variáveis mediadoras dentro deste modelo também,
aumentando o seu poder explicativo. Cabem também mais estudos estatísticos a respeito do uso da tecnologia no
consumo colaborativo, sendo este um campo ainda muito fértil para pesquisas.
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APÊNDICE
APÊNDICE A.

Instrumento de Coleta de Dados

Pesquisa sobre Intenção de Consumo Colaborativo

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
Prezado (a) Senhor (a)
Esta pesquisa é intitulada de “Proposição de um modelo teórico de intenção de consumo colaborativo entre
gerações” e está sendo desenvolvida por Hermes Moretti Ribeiro da Silva, pesquisador do Programa de
Mestrado em Administração da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Quieroz” - Universidade de São Paulo.
O objetivo geral do estudo é investigar o impacto das gerações, da possessividade, dos valores de consumo verde
e da prontidão para a tecnologia na intenção de consumo colaborativo.
Os objetivos específicos do trabalho são:
a) Mensurar o impacto da possessividade na intenção de consumo colaborativo;
b) Mensurar o impacto dos valores de consumo verde na intenção de consumo colaborativo;
c) Mensurar o impacto da prontidão para o uso de tecnologias na intenção de consumo colaborativo;
d) Propor um modelo teórico que apresente que permita estudar o consumo colaborativo considerando este
conjunto de construtos;
e) Analisar a influência das gerações X, Y e Z como variáveis moderadoras no modelo proposto para intenção de
consumo colaborativo.
A finalidade deste trabalho é contribuir para a maior compreensão do que motiva ou inibe a
participação do consumidor em plataformas de consumo colaborativo, considerando também as possíveis
diferenças existentes entre diferentes gerações de consumidores.
Solicitamos a sua colaboração para responder este questionário online, como também sua autorização para
apresentar os resultados deste estudo em apresentação de dissertação, além de publicar em revista científica
nacional e/ou internacional. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo
absoluto, não havendo riscos de exposição de informação, observando os princípios éticos da pesquisa científica
e seguindo procedimentos de sigilo e discrição. Os dados obtidos serão armazenados pelo pesquisador
responsável.
O presente trabalho utilizará as respostas obtidas no questionário online em um modelo de equações
estruturais, para testar um modelo teórico. O modelo teórico verifica a influência da possessividade, valores de
consumo verde e prontidão para o uso de tecnologias na intenção de consumo colaborativo. Todos os dados,
portanto, serão generalizados estatisticamente.
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Fui esclarecido sobre os propósitos da pesquisa, os procedimentos que serão utilizados e riscos e a
garantia do anonimato e de esclarecimentos constantes, além de ter o meu direito assegurado de interromper a
minha participação no momento que achar necessário.
Por se tratar de um questionário online, sua assinatura digital servirá como documento de consentimento
e continuidade no questionário.
Aceito as condições estabelecidas neste termo online:
( ) Sim

( ) Não

Pesquisador Responsável
Nome: Hermes Moretti Ribeiro da Silva
Endereço: Av. Nossa Senhora de Fátima, 12-16 -Apartamento 204 – Ilhas Gregas – Jardim América
17017-337 Bauru/SP
Tel: (14) 99114-1922
E-mail: hermes.silva@usp.br
Comitê de Ética em Pesquisa - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
Universidade de São Paulo
Av. Pádua Dias, 11 - Cx. Postal 9 - Piracicaba - SP
Tel: (19) 3429-4100
Questionário
Aceito as condições estabelecidas neste termo online.
(

) Sim

( ) Não

Alguns exemplos de “consumo colaborativo” mais comuns que encontramos no Brasil são o Uber, Airbnb, OLX,
Enjoei, Blablacar e Couchsurfing. A definição formal de consumo colaborativo utilizada neste trabalho é a de um
conjunto de pessoas que coordenam a aquisição e distribuição de recursos mediante uma taxa ou outra
compensação.
Você já utilizou de alguma plataforma de consumo colaborativo?
(

) Sim

( ) Não

Com que frequência você utiliza plataformas de consumo colaborativo?
(

) Uma única vez

(

) Com muita frequência

( ) Com pouca frequência

Sobre as Questções...
Para as seguintes questões, a pontuação varia de:
1 = Discordo totalmente

(

) Com média frequência
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2 = Discordo parcialmente
3 = Indiferente
4 = Concordo parcialmente
5 = Concordo Totalmente
Materialismo / Possessividade
Perguntas
1. Eu fico muito chateado se algo é roubado de mim, mesmo
que tenha pouco valor monetário.
2. Eu não gosto que ninguém fique em minha casa enquanto
não estou nela.
3. Eu não fico chateado quando perco alguma coisa.*
4. Não costumo trancar minhas coisas (com chave ou
cadeado).*

Discordo totalmente

Concordo totalmente

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Valores de Consumo Verde
Perguntas
5. É importante para mim que os produtos que uso não

Discordo totalmente

Concordo totalmente

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8. Fico preocupado ao desperdiçar recursos do nosso planeta.

1

2

3

4

5

9. Eu me descreveria como ambientalmente responsável.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

prejudiquem o meio ambiente.
6. Considero o potencial impacto ambiental das minhas ações
ao tomar várias das minhas decisões.
7. Os meus hábitos de compra são afetados pela minha
preocupação com o meio ambiente.

10. Eu estaria disposto a abrir mão do meu conforto a fim de
tomar atitudes mais amigáveis com o meio ambiente.

Prontidão Para o Uso de Tecnologia
Perguntas
11. As novas tecnologias contribuem para uma melhor
qualidade de vida.
12. A tecnologia me dá mais liberdade de mobilidade.
13. A tecnologia proporciona às pessoas mais controle sobre
suas vidas diárias.

Discordo totalmente

Concordo totalmente

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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14. A tecnologia me torna mais produtivo(a) na minha vida

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

produto ou serviço de alta tecnologia, às vezes sinto como se 1

2

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

pessoal.
15. Outras pessoas vêm até mim para obter conselhos sobre
novas tecnologias.
16. Em geral, eu estou entre os primeiros no meu círculo de
amigos a adquirir novas tecnologias quando elas aparecem.
17. Eu costumo descobrir novos produtos ou serviços de alta
tecnologia sem a ajuda de outros.
18. Eu acompanho as mais recentes tecnologias nas minhas
áreas de interesse.
19. Quando recebo suporte técnico de um fornecedor de um
alguém que sabe mais do que eu tirasse proveito de mim.
20. Os canais de suporte técnico não são úteis para mim

porque não explicam as coisas em termos que eu consiga 1
entender.
21. Às vezes penso que as tecnologias não são projetadas para
serem usados por pessoas comuns.
22. Não existem manuais para produtos ou serviços de alta
tecnologia escritos em uma linguagem simples.
23. As pessoas são muito dependentes da tecnologia para fazer
as coisas por elas.
24. Muita tecnologia distrai as pessoas até o ponto que se torna
prejudicial para elas.
25. A tecnologia reduz a qualidade dos relacionamentos ao
reduzir a interação pessoal.
26. Não sinto confiança ao fazer negócios em um local que só
se possa interagir de maneira online.
Intenção de Consumo Colaborativo
Perguntas
27. Eu espero continuar com o consumo colaborativo no
futuro.
28. Posso me ver se engajando no consumo colaborativo com
mais frequência no futuro.
29. Posso me ver aumentando minhas atividades de consumo
colaborativo, se possível.
30. É provável que eu participe frequentemente em
comunidades de consumo colaborativo no futuro

Discordo totalmente

Concordo totalmente

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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* Representa itens inversos.

Fale um pouco sobre você...
36. Gênero:
( ) Masculino

( ) Feminino

37. Idade: ___ em anos completos.
38. estado Civil:
( ) Solteiro

( ) Casado ( ) União Estável ( ) Divorciado ( ) Viúvo (a)

39. Nível de Escolaridade:
( ) Não Alfabetizado

( ) Primário Incompleto

( ) Primário Completo

( ) Ensino Médio Incompleto

( ) Ensino Médio Completo

( ) Superior Incompleto

( ) Ensino Superior

( ) Pós-Graduação Incompleta

( ) Pós-

graduação Completa
40. Raça/Cor da Pele:
( ) Branco

( ) Negro

( ) Pardo(a)

( ) Índio(a)

( ) Amarelo(a)

41. Religião:
( ) Católica ( ) Evangélica ( ) Espírita ( ) Muçulmana ( ) Sem Religião
( ) Outra: _________
42. Renda Familiar Mensal
( ) Nenhuma renda
( ) Até 2 salários mínimos (R$ 954 a R$ 1908)
( ) Acima de 2 até 3 salários mínimos (R$ 1909 a R$ 2862)
( ) Acima de 3 até 4 salários mínimos (R$ 2863 a R$ 3816)
( ) Acima de 4 até 5 salários mínimos (R$ 3817 a R$ 4770)
( ) Acima de 5 até 6 salários mínimos (R$ 4771 a R$ 5724)
( ) Acima de 6 até 10 salários mínimos (R$ 5725 a R$ 9540)
( ) Acima de 10 salários mínimos (Acima de R$ 9541)
Agradecemos sinceramente a sua participação!

